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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ‟ αξηζ. 1/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 3/2021
Πεξίιεςε
Καηάξηηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο
Πξνβνιήο Γ. Βέξνηαο, έηνπο 2021.
ήκεξα 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-1-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ‟ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ‟ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄
89/16-1-2021) θαη ηεο ππ‟ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παξόληεο
Απόληεο
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο
9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Κνξσλάο, 12) Α.
Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο, 15)Λ.Αζιαλίδεο,
16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20)
Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24)
Π.Παπιίδεο, 25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28) Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Γεκεξηδίδεο, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παξόληεο πξόεδξνη θαη εθπξόζωπνη Κνηλνηήηωλ

Απόληεο πξόεδξνη & εθπξόζωπνη Κνηλνηήηωλ
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εκείωζε: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 1/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 3/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Γ.Σζαλαθηζίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 17-12-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ
Βαζηιείνπ Λπθνζηξάηε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Γήκνο Βέξνηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ πξνβνιήο γηα ην έηνο
2021 θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3498/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ππ‟ αξηζκ. 14840/25.10.2012 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη ηεο ππ‟αξηζκ.514666/24-12-2014 εγθπθιίνπ ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα
«Γηαδηθαζία αξκνδηφηεηαο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ», φπσο επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ
ππ‟αξηζκ. 5788/20-5-2016 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΔΟΣ, ζπλέηαμε θαη θαηαζέηεη ην Δηήζην
Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηνπ δήκνπ γηα ην έηνο 2021.
Απνινγηζκόο 2020
ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαηά ην
έηνο 2020, ε Αληηδεκαξρία Σνπξηζκνχ πξνέβε ζηηο παξαθάησ δξάζεηο:
Γξαθείνπ Σνπξηζκνύ Γήκνπ Βέξνηαο-Αληηδεκαξρία Σνπξηζκνύ
πλερίζηεθε θαη ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε ε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ καο σο βαζηθνχ
εξγαιείνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη νξγάλσζεο.
Λεηηνπξγία ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πεξηπηέξνπ ζηελ Διηά
Σν πεξίπηεξν ιεηηνχξγεζε ζρεδφλ φιν ην 2020.
πλαληήζεηο θαη επαθέο κε Φνξείο ηνπ Σνπξηζκνύ
 πλερίδνπκε θαη αλαπηχζζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο κε:
o Σελ ΓΔΠΔΣ-Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνχ
o Σελ Έλσζε Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο
o ηνλ Σνπξηζηηθφ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο
o ηελ FEDHATTA- Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Σνπξηζηηθψλ & Σαμηδησηηθψλ Γξαθείσλ
Διιάδαο,
o ην TCB-Γξαθείν πλεδξίσλ & Δπηζθεπηψλ Θεζζαινλίθεο
o ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο θαη ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ
o ηνλ Σνπξηζηηθφ Οξγαληζκφ Υαιθηδηθήο.
o ηελ Αληηπεξηθέξεηα Σνπξηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
o Αθφκε, βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα ε ππνγξαθή ζχκθσλνπ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γεληθή
Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνχ (ΓΔ.Π.Ο.Δ.Σ.) φπνπ ζα νινθιεξσζεί κε ην
πέξαο ησλ απνθιεηζκψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid 19.
Απνζηείιακε ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο
Βέξνηαο ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ειεθηξνληθά portal ηνπξηζκνχ.
 Απνζηείιακε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ηεο Βέξνηαο:
o ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην εηήζην πξφγξακκα εθζέζεσλ
 Παξαδψζακε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ζε πνιιά μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη
ζε πχιεο εηζφδνπ.
 Γηαλέκνπκε έληππν πιηθφ ζε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο θαη ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, ζε κνπζεία, ζε λανχο θαη αμηνζέαηα.
πλαληήζεηο θαη επαθέο κε Σνπξηζηηθά Γξαθεία θαη Σνπξηζηηθνύο Οξγαληζκνύο
 πλερίζηεθαλ θαη ην 2020 επηζθέςεηο θαη επαθέο κε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη
νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη παξνπζίαζε απφ πιεπξάο καο ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο καο θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ έληαμε ηεο πεξηνρήο καο ζηηο
εθδξνκέο θαη ζηα ηνπξηζηηθά παθέηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή δηαθφπεθε ιφγσ
Covid.
 Δπηπιένλ, απνζηείιακε ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Φηινμελία Σειενπηηθώλ Δθπνκπώλ, Γεκνζηνγξάθωλ θαη Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξωλ Fam Trips
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Δίηε κε δηθή καο πξσηνβνπιία είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο
θηινμελήζακε δεκνζηνγξάθνπο θαη tour operators.
 Φηινμελήζακε δχν ηνπξηζηηθά γξαθεία απφ ηελ Αζήλα, ην Kyklos Travel θαη ην El-Ve
Tours κε παξάιιειε δηνξγάλσζε Β2Β ζπλαληήζεσλ κε ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
 πκβάιακε ζηελ νινθιήξσζε ησλ γπξηζκάησλ ηνπ δηεζλνχο ληνθηκαληέξ «Ζ Δπξψπε
απφ ςειά / Europe from Above».
 Λφγσ ηεο παλδεκίαο Covid 19 ηα πξνγξακκαηηζκέλα fam θαη press trips γηα ην 2020
αθπξψζεθαλ.
πκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ηνπ εζωηεξηθνύ
Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid 19 νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξνπζίεο ζε δηεζλείο
εθζέζεηο γηα ην 2020 αθπξψζεθαλ.
Γηνξγάλωζε εθδειώζεωλ
Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid 19 νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο γηα ην 2020
αθπξψζεθαλ.
Γεκηνπξγία θαη εθηύπωζε ηνπξηζηηθώλ εληύπωλ
Αλαηέζεθε ε δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε ηνπξηζηηθνχ θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο, ε έθδνζε
ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο 2021.
Γεκηνπξγία-πγγξαθή πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ-πιινγή, έξεπλα θαη ζπγγξαθή
ηνπξηζηηθώλ θεηκέλωλ όιωλ ηωλ ζεκείωλ ελδηαθέξνληνο, ηνπξηζηηθώλ πόξωλ θαη
αμηνζέαηωλ ηεο πεξηνρήο καο.
πλερίδεηαη ε θαηαγξαθή θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ γηα ηα κλεκεία, ηνπο πφξνπο θαη ηα
ζέιγεηξα ηεο πεξηνρήο καο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ
έληππσλ θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ καο. Ζ παξαπάλσ πξψηε χιε απνηειεί θαη
ζα απνηειεί κέξνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ηνπξηζηηθήο ηξάπεδαο ηνπ Γήκνπ. πλερίδεηαη ε
θσηνγξάθηζε κε πξνζσπηθά κέζα ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ.
Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλωλ:
πλερήο εκπινπηηζκφο ηεο ήδε ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ.
Γηαδηθηπαθή Πξνώζεζε
 πληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal ηνπ Γήκνπ Discoververia.gr
 πληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ facebook page, instagram θαη twitter
„Discoververia‟ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο φπνπ παξνπζηάδνληαη εθηελείο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή θαζψο θαη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ.
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
Δγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΒΔΡΟΗΑ»», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΑΞ02 «Βειηίσζε ηεο
πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
επηθνηλσληψλ», φπνπ ν Γήκνο Βέξνηαο ππέβαιιε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηίηιν «Αλάπηπμε /
αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ απφ Γεκφζηνπο Φνξείο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο
ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο», πξνηείλνληαο
δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ κε ζχγρξνλα, θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα. Οη δξάζεηο αθνξνχλ ηε κειέηε πξνεηνηκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ πξνβνιήο ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο πξννξηζκνχ, θσηνγξάθηζε γηα εκπινπηηζκφ ηνπ
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, promo videos, ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπξηζηηθήο ελεκέξσζεο, ςεθηαθή
ζήκαλζε θαη εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο, κε έκθαζε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ
ηνπξηζκφ, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεσο ησλ 90.000€. Ξεθίλεζε ε
δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ηειηθά ζηάδηα θαη αλακέλεηαη ε
νινθιήξσζή ηεο εληφο ηνπ έηνπο 2021.
Γηθηύωζε
Ζ έληαμε ηεο Βέξνηαο ζην δηεζλέο πξφγξακκα Med Pearls (The Mediterranean as an
innovative, integral and unique destination for Slow Tourism initiatives – Med Pearls) ην νπνίν
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ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε ηεο Μεζνγείνπ σο ζεκαληηθνχ πξννξηζκνχ πνηφηεηαο γηα ην Slow
Tourism θαη ζην νπνίν εηαίξνο είλαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. Σν Slow Tourism πξνζθαιεί ηνπο
επηζθέπηεο λα βηψζνπλ ηνλ πξννξηζκφ κε έλαλ κεησκέλν ξπζκφ, θαη λα αλαθαιχςνπλ λένπο
άγλσζηνπο αιιά ηδηαίηεξνπο. Ζ Βέξνηα εληαζζφκελε ζην πξφγξακκα απηφ έρεη λα θεξδίζεη
πνιιά κηαο θαη πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ γηα ην Slow Tourism ινγίδνληαη σο
πξνυπνζέζεηο.
πλέξγηεο Πξννξηζκώλ-Ζκαζία, ε Γε ηνπ Αιεμάλδξνπ
Έρεη πξνρσξήζεη ε ηδέα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Βέξνηαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπο κέζσ νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ ζε πφιεηο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζκαζίαο, ηνπ Γήκνπο Αιεμάλδξεηαο θαη Νάνπζαο, ην
Δπηκειεηήξην Ζκαζίαο θαη ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Ζκαζίαο. Δθεί, θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ζα
παξνπζηάζνπλ ζην θνηλφ, ζε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη δεκνζηνγξάθνπο ηελ Ζκαζία σο ηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ αιιά θαη ηα ηνπηθά ηεο πξντφληα. Σν θνηλφ ηεο επηιεγείζαο πφιεο ζα έρεη ηελ επθαηξία
λα γλσξίζεη ηελ Ζκαζία θαη ηε Βέξνηα ηφζν κέζα απφ ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ηελ επίζεκε
παξνπζίαζε ηεο φζν θαη λα γεπηεί ηηο ζπληαγέο απφ πξντφληα ηεο γεο ηνπ Αιεμάλδξνπ ελψ νη
επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεμάγνπλ Β2Β ζπλαληήζεηο κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο.
Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο Covid 19 νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο γηα ην 2020
αλαβιήζεθαλ.
Γεκηνπξγία Σνπξηζηηθνύ Οξγαληζκνύ Ζκαζίαο (DMO).
Σέινο, κε ζπλερείο πξσηνβνπιίεο ηεο Αληηδεκαξρείαο Σνπξηζκνχ, έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο
γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ ζα
πξνζθέξεη, ηφζν ζε επίπεδν ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη
ηξηηνγελνχο παξαγσγήο φζν θαη ζε επίπεδν πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ
πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ
ηζρχνπλ ζε θάζε πεξηνρή. Έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο ζα ιεηηνπξγεί θαη σο νκπξέια εθδειψζεσλ,
ζα απνθχγνπκε ζην κέιινλ αιιειεπηθαιχςεηο θαη παξάιιειεο εθδειψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ
θαιχηεξε απφδνζε θαη πξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. Θα νξγαλσζεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ
Ζκαζία θάησ απφ έλα εληαίν πξίζκα θαη ην 365 κέξεο ηνπξηζκφ δελ ζα είλαη αλέθηθηνο ζηφρνο. Ο
ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο δελ ζα πξνβάιεη κφλν ηνλ πξννξηζκφ αιιά ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ
βειηίσζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζα θέξεη εθείλε ηελ επειημία πνπ νη
θαζαξά δεκφζηνη θνξείο δελ δηαζέηνπλ, γηα άκεζεο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο ή θαη γηα δεηήκαηα
πνπ νη δεκφζηεο δηαδηθαζίεο είλαη απαγνξεπηηθέο. Δπηπιένλ, αα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ
κπάηδεη ησλ δξάζεσλ αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αιιά θαη ζηελ αεηθφξν
αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
Δπηβξάβεπζε
Ο Γήκνο Βέξνηαο θαη ε Αληηδεκαξρεία Σνπξηζκνχ βξαβεχηεθε ην 2020 απφ ηελ Έλσζε
Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηηο εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη λα
αλαδείμεη ηνλ πξννξηζκφ Βέξνηα.
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ην
ζπλεκκέλν Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο έηνπο 2021, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα
ππνβιεζεί ζηνλ Δ.Ο.Σ., γηα παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ‟ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Λπθνζηξάηεο: Απηφ πνπ ζα κπνξνχζα λα πσ κε δχν ιφγηα είλαη ην εμήο: Σν 2020 ήηαλ κηα
δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε παλειιαδηθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην.
Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε φζν κπνξνχζακε νηθνλνκία ζηνλ Γήκν θαη γηα απηφ δελ μνδέςακε
κεγάια πνζά
Παπιίδεο: Καηαξράο ζέισ κηα δηεπθξίληζε: Μπνξνχκε λα ςεθίζνπκε πνζά γηα ηελ
ηνπξηζηηθή πξνβνιή ρσξίο λα έρνπκε ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ, γηαηί εδψ αλαθέξνληαη πνζά
Γλσξίδνπκε πφηε ζα είλαη έηνηκν ην Μνπζείν Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ;
Γλσξίδνπκε πνηέ ζα εγθαηληαζζεί ην Μνπζείν ζηε Βεξγίλα; Σα ξσηάσ γηαηί κέζα δελ
δηαθξίλσ θάπνηα ζηφρεπζε πξνο απηά ηα δπν πξάγκαηα πνπ είλαη κεγάια γηα ηελ πεξηνρή καο.
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ε πην ζεκείν βξίζθεηαη ζήκεξα ην Μνπζείν Δθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα
πξνζειθχζεη ζρνιεία; θνπεχνπκε ηειηθά λα εγθαηαζηαζεί θάπνπ πνπ λα ην ιεηηνπξγήζνπκε;
Έρνπκε κέρξη ζήκεξα έλα ράξηε ηεο πφιεο κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, πξηλ γίλνπλ φια
απηά ηα ςεθηαθά; Γηαηί δηαβάδσ γηα prospect αιιά δελ βιέπσ ην ζπγθεθξηκέλν.
Έρεη Internet θαζφινπ ζηελ Βεξγίλα, γηα λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα επηιέμεη; Γηαηί
μέξνπκε ε Βεξγίλα έρεη επηζθεςηκφηεηα κεγάιε.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ νξγαληζκνχ Ζκαζίαο πνπ ζα γίλεη, ιέηε κέζα φηη έρνπλ
δνζεί νη βάζεηο. Πνηεο είλαη απηέο νη βάζεηο; Έρεη μεθηλήζεη θάπνηα πξνζπάζεηα; Έρνπκε
απνηειέζκαηα;
Γηα ην Brand name ζα γίλεη κειέηε πνπ ζα δψζεη ηαπηφηεηα ζηελ Πφιε γηα θάηη
ζπγθεθξηκέλν ή έλα Branding πνπ είλαη ιίγν απ‟ φια; Γηαηί γηα ην Brand είλαη φπσο ε
θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ ήξζε απηφο θαη καο έθαλε έμη κειέηεο, φιεο γηα κνλνδξφκεζε ηεο
Μεηξνπφιεσο; Γελ κπνξνχζε λα θάλεη θαη κηα ακθίδξνκε; Σν Βrand ζα ην δψζνπκε εκείο έλα
ζηφρν αλ πεξίπνπ έρνπκε ζρεδίαζε, θάηη ζην κπαιφ καο.
Πνηεο είλαη νη ππνδνκέο; Πνπ ζηνρεχνπκε; Γηα απηφ δήηεζα εηζήγεζε. Έρνπκε ππνδνκέο
ζην κπαιφ πνπ ζα ππνζηεξίμνπκε απηφ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ιέηε;
Τπάξρεη επηηξνπή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο θαη ζέινπκε λα κάζνπκε πνην
είλαη ην έξγν ηεο; Έρνπλ θάλεη πξνηάζεηο; Έθαλε πξνηάζεηο ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο;
Όιν απηφ ην πξάγκα εδψ πνπ ζήκεξα θαηαηίζεηαη είλαη απφςεηο πνηαλνχ; Πξνέξρεηαη απφ
θάπνηα επηηξνπή; Πξνέξρεηαη απφ θάπνηα ζχλζεζε απφςεσλ θνξέσλ; Δίλαη κφλν πξνηάζεηο ηεο
Αληηδεκαξρίαο Σνπξηζκνχ γηα λα μέξνπκε ηη ζηεξίδεη; Έρεη νκαδνπνηήζεη θάπνηα πξάγκαηα;
Ζ ηειεπηαία κνπ εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ.
Έρνπκε κέρξη ζήκεξα θάπνηα απνηειέζκαηα, γηα λα ζηνρεχζνπκε αλάινγα;, Να ςεθίζνπκε ην
πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, αιιά θάζε ρξφλν κπνξεί λα θέξνπκε ην ίδην πξφγξακκα. Να
ην ςεθίζνπκε, δελ είλαη ην πξφβιεκα, αιιά πνπ ζηνρεχνπκε;
Βαζηιεηάδεο: Έρσ κπεξδεπηεί, ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνβνιήο πνην είλαη; Έρεη ηξία
δηαθνξεηηθά κέξε, ην έλα είλαη ην εηήζην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμε ην νπνίν έρεη θάπνηα
ππφ-κέξε θαη εκθαλίδεη 65.000€, νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 89.000€ θη ε
πξνψζεζε πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ κε 52.000€,
έλα ζχλνιν 206.000€.
Βιέπσ αθξηβψο ηηο ίδηεο δαπάλεο κε ηνλ πεξπζηλφ πξνυπνινγηζκφ πνπ είραλ θάλεη ηελ
ηνπξηζηηθή πξνβνιή, πνπ ήηαλ άιιε ζηηο 2.480€, ράξηεο ζηα 7.000€, θάηη θσηνγξαθίεο 10.540€,
promo video 13.200€, ςεθηαθή πιαηθφξκα discover Βέξνηα, πέξπζη θαη θέηνο 8.680€. Έρνπλ
γίλεη θάπνηα απφ απηά θαη αλ έρνπλ πινπνηεζεί ζε ηη βαζκφ πινπνηήζεθαλ; Ση πνζφ ππνιείπεηαη;
Δίλαη κεηαθεξφκελα απφ ηελ πεξζηλή ρξνληά; Γηαηί ζα ςεθίζνπκε θάηη ην νπνίν δελ μέξσ θαηά
πφζν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
Μηραειίδεο: Άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ Αληηδήκαξρν θαη ζα ήζεια λα καο εμεγήζεη αλ
ππάξρεη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ πεξζηλφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ‟ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο. Δπίζεο, λα καο εμεγήζεη κε ζαθήλεηα πνηα είλαη απηά πνπ
πξνυπνινγίζακε πέξπζη θαη δελ έρνπλ γίλεη ην 2020;
Γνπιηίδεο: ε ζπλέρεηα ησλ δχν ζπλαδέιθσλ πνπ κίιεζαλ πξηλ απφ εκέλα, νξηζκέλεο απφ
ηηο πξνηάζεηο αθνξνχλ πξνηάζεηο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ πέξπζη, θαη πξνθχπηεη ην εχινγν
εξψηεκα: Πνηεο δελ νινθιεξσζήθαλ; Θα ήζεια ελδεηθηηθά λα καο πείηε πνηεο θηλήζεηο ζα θάλεηε,
πνην είλαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζηε Βεξγίλα γηα ηελ
πξνζέιθπζε ησλ καζεηηθψλ εθδξνκψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ Θξεζθεπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο;
Σζαλαθηζίδεο: ηα πεξηζζφηεξα κε θάιπςαλ νη πξνιαιήζαληεο, εγψ ζα κείλσ ζε δχν
εξσηήζεηο. Μέζα ζην 2021 κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φια απηά ηα σξαία πξάγκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη; Όλησο είλαη σξαία θαη ηα ζέινπκε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν γηα λα απμήζνπκε
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
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Όια απηά ηα ρξφληα γηαηί δελ ιεηηνχξγεζε θάηη αλάινγν ή ηνπιάρηζηνλ ήηαλ ζε πνιχ
κηθξφ ξπζκφ; Γηαηί ε Βέξνηα δελ έρεη ηελ αλάινγε εμσζηξέθεηα, δελ θαίλεηαη ζην θφζκν ηφζν
έληνλα, δελ έρεη ηελ αλάινγε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.
Λπθνζηξάηεο: Κε Παπιίδε ξσηήζαηε αλ κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ηα πνζά θαη φρη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Απηφ είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο, φηαλ θάλνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ
πξνζπαζνχκε λα πινπνηήζνπκε φηη θνκκάηη κπνξνχκε θαη φζν θαιχηεξα κπνξνχκε. Φπζηθά δε
κπνξνχκε λα ηα πινπνηήζνπκε φια θαη δελ ηα πινπνηήζακε φια, πινπνηνχκε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ θάζε ρξνληά έρνπκε, εκείο φκσο νθείινπκε ζε έλα
πξνυπνινγηζκφ ζίγνπξα λα ππνινγίζνπκε πεξηζζφηεξα θαη ζίγνπξα λα πξνζπαζήζνπκε λα
πινπνηήζνπκε φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχκε.
Πφηε ζα ιεηηνπξγήζεη ην κνπζείν; Γελ είλαη δηθφ καο ην κνπζείν φπσο μέξεηε, είλαη ηεο
αξραηνινγίαο, ε θ.Κνηηαξίδε είρε βάιεη έλα ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη ην 2020, δελ ιεηηνχξγεζε,
έβαιε έλαλ άιιν ζηφρν, απφ εθεί θαη πέξα δελ είλαη δηθφ καο, δελ είλαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα λα
ζαο πσ πφηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.
Όζν γηα ηνλ νξγαληζκφ, θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα θαη δελ είλαη ηφζν εχθνιν φζν κπνξεί λα
λνκίδεη ν θαζέλαο, ν νξγαληζκφο δελ έρεη κφλν ηε δπζθνιία λα ζπζηαζεί, έρεη ηε δπζθνιία λα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Δκείο θάλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο, θέξακε αθφκα θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ
ΔΣΔ ζηε Βέξνηα, θάλακε κηα πξνζπάζεηα, καδέςακε ηνπο πάληεο. Πάιη ζα πξνζπαζήζνπκε, ζα
δνχκε, δελ ππνζρφκαζηε φηη ζα ην θάλνπκε. Κάλνπκε κηα πξνζπάζεηα, φζν γηα ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηα απνηειέζκαηα, εκείο αμηνινγνχκαζηε απφ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο. Θα δνχκε φηη ηα ρξφληα πνπ
ιεηηνπξγήζακε κε επίζεκα ζηνηρεία, φρη κε δηθά καο ιφγηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Βέξνηα ηηο
απμήζακε γχξσ ζην 53%. Άξα απνηειέζκαηα έρνπκε θαη γηα απηφ θάλνπκε φιεο απηέο ηηο
ελέξγεηεο.
Κε Βαζηιεηάδε θαη εζείο ηνλ ίδην πξνυπνινγηζκφ καο θέξαηε ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, δε καο
θέξαηε θάηη άιιν, ηνλ πεξζηλφ. Καη θέηνο πξνυπνινγηζκφ θάλνπκε, δελ θάλνπκε θάηη άιιν.
Πξνζπαζήζακε λα ηνλ πινπνηήζνπκε, ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ, πάξα πνιχ
δχζθνιε. Δθεί πνπ πεγαίλακε πάξα πνιχ θαιά θαη πεξηκέλακε απνηειέζκαηα, απφ ηνλ
Φεβξνπάξην θαη κεηά έρνπκε ππνζηεί ηα ρεηξνηέξα πνπ κπνξνχζακε λα ππνζηνχκε. Μέζα ζηηο
Απνθξηέο πνπ εκείο πεξηκέλακε θφζκν, ν ηνπξηζκφο έπεζε, δελ είρακε νχηε κηα θξάηεζε, κέζα
ζηηο Απνθξηέο ήηαλ φηη ρεηξφηεξν κπνξνχζακε λα πάζνπκε. Καη δελ ην πάζακε κφλν σο Βέξνηα,
παλειιαδηθά, αιιά θαη παγθφζκηα, πηζηεχσ φηη ζα ην γλσξίδεηε απηφ.
Κε Μηραειίδε αλ εμνηθνλνκήζακε ρξήκαηα; θνπφο καο δελ είλαη λα εμνηθνλνκνχκε
ρξήκαηα, νχηε ζθνπφο καο είλαη λα βάδνπκε ρξήκαηα ζηελ άθξε, ζθνπφο καο είλαη ηα ρξήκαηα
απηά λα ηα αμηνπνηήζνπκε,
Κε Γνπιηίδε ιέηε πνηα είλαη ε πξνβνιή καο; Απηά πνπ θάλνπκε δελ είλαη πξνβνιή; Ση
είλαη; Γηαηί ηα θάλακε φια απηά; Γηα λα πξνβάινπκε ηνλ ηφπν καο, φιεο νη ελέξγεηεο απηφ
αθνξνχλ, πξνβνιή θαη ηίπνηε άιιν, λα γίλνπκε γλσζηνί, λα καο κάζνπλ, λα μέξνπλ πνηα είλαη ε
Βεξγίλα θαη λα ηνπο πνχκε φηη ε Βεξγίλα είλαη εδψ ζηε Βέξνηα, απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε.
Κε Σζαλαμίδε είπα φηη πεξάζακε κηα δχζθνιε ρξνληά, θάλακε έλαλ πξνυπνινγηζκφ θη
επειπηζηνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ λα ηνλ πεηχρνπκε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θη φηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε ζα ην θάλνπκε. Έρνπκε 90.000€ πνπ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ
πξνζπαζνχκε λα ην πινπνηήζνπκε. Πηζηεχσ κέζα ζην 2021 ζα ην πινπνηήζνπκε.
Απφ εθεί θαη πέξα θάπνηεο δξάζεηο αθνξνχλ έληππα, αθνξνχλ εθζέζεηο ζην εμσηεξηθφ πνπ
δελ μέξσ αλ ζα πάκε. Πηζηεχσ πσο κπνξεί λα πάκε απφ ηνλ επηέκβξην θαη κεηά, γηαηί ιέλε φηη ε
παλδεκία, ην 70% ηνπιάρηζηνλ ζα πεξηνξηζηεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ιφγσ ησλ
εκβνιίσλ.
Αζιάλνγινπ: Καηαξράο ν πξνυπνινγηζκφο απηφο είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε, ιέεη φηη κε
απηφ εδψ ζα θαιχςνπκε πιήξσο απηφ πνπ νξίδνπκε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο καο, ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηη ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Δίλαη κηα πνιηηηθή άπνςε αλ εθαξκνζηεί
πιήξσο, ππάξρνπλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα έξζνπλ.

ΑΔΑ: 9Β65Ω9Ο-Ω0Κ
Θέισ λα επηζεκάλσ ην εμήο: Γηα πξψηε θνξά ε παξάηαμή καο έθαλε Αληηδεκαξρία
Σνπξηζκνχ, πξψηε θνξά δψζακε κεγάιε βάζε ζην Σνπξηζκφ θαη ν θχξηνο Λπθνζηξάηεο πηζηεχεη
φηη κε απηφ ην πνζφ ζα ηα θαιχςεη πιήξσο φιε απηήλ ηελ ηζηνξία.
Γξεγνξηάδεο: Σέζεθε κηα εξψηεζε απφ ηνλ θ.Παπιίδε γηα ην internet ζηε Βεξγίλα.
Να ελεκεξψζσ φηη κέρξη ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ζα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκαWI-FI 4U
ζην νπνίν πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ζε ηέζζεξα ζεκεία γχξσ-γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο
δσξεάλ WI-FI. Γχν απφ απηά είλαη ζηα Δβξαΐθα κλήκαηα θαη ην Βήκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ
νπφηε επηιέγνπκε θαη ζεκεία ηα νπνία έρνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Μφιηο νινθιεξσζεί απηφ ζα
γίλεη αλαβάζκηζε ζην ππάξρνλ δίθηπν ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ζηηο πξνζέζεηο
καο λα θνηηάμνπκε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βεξγίλαο λα εγθαηαζηαζεί θαη εθεί δσξεάλ WI-FI.
Βέβαηα πξέπεη λα δνχκε ην θφζηνο θαη απφ ηερληθήο πιεπξάο, πφζν είλαη εχθνιν ή δχζθνιν λα
γίλεη ή έζησ ζε θάπνηα ζεκεία, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, νπφηε κέζα ζην 2021 ζα έρνπκε
εμέιημε θαη ζε απηφ ην θνκκάηη.
Λαδαξίδεο: ρεηηθά κε Μνπζείν ηεο Βεξγίλαο αλ φια πάλε θαιά κε ηνλ COVID, ζα γίλεη
κέζα ζε απηφ ην έηνο. Απηήλ ηελ ψξα ππάξρεη γεξκαληθφ ζπλεξγείν πνπ εγθαζηζηά ηηο κφληκεο
πξνζήθεο ζηελ ζρεηηθή αίζνπζα, παξάιιεια άιιν ζπλεξγείν θάλεη ηηο εδξάζεηο ησλ αγαικάησλ
απφ εηδηθφ θνλίακα ζηα αίζξηα θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο.
Παπιίδεο: Καηαξράο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, γηα λα κελ ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο, εκείο
δελ είπακε γηαηί μνδεχνληαη απηά ηα θνλδχιηα, δείρλνπκε πλεχκα ζπλεξγαζίαο πάλσ ζηνλ
ηνπξηζκφ θαη ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε θαη θάλακε θαη θάπνηεο εξσηήζεηο. Γηα λα κελ αθπξσζεί ε
απφθαζε είπακε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλ κπνξνχκε, γηαηί απηά ηα θνλδχιηα πξνθαλψο
εκπεξηέρνληαη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, γηα απηφ έγηλε ην εξψηεκα θη φρη αλ είλαη
πνιιά ή κηθξά ηα πνζά.
Όζνλ αθνξά ηε δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ Σνπξηζκφ ην μέξνπκε φινη, αιιά λα δερφκαζηε
ηψξα θαη λα ιέκε φινη φηη καο ελδηαθέξεη ην Μνπζείν πνπ έθαλε ε Κνηηαξίδε δελ γίλεηαη. Ή
πξνβάινπκε ηελ πεξηνρή θαη ην Μνπζείν ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη ην Μνπζείν απηφ πνπ ζα
γίλεη ζηελ Βεξγίλα θαη πξέπεη λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο καο θαη ηελ πξνβνιή
καο.
Ρσηήζακε επίζεο θαη δελ πήξακε απάληεζε γηα ην Μνπζείν Δθπαίδεπζεο ή ην αξρείν ηνπ
Μνπηζηφπνπινπ. Δίλαη κηα δσξεά, γίλεηαη λα πεξηθξνλνχκε ηηο δσξεέο; Καιή ε πξνβνιή αιιά
πξέπεη λα πξνβάιινπκε θαη ηηο ππνδνκέο καο. Καη γηαηί πξέπεη λα ηηο πξνβάινπκε; Γηαηί αλ θάλεη
δχν ψξεο λα επηζθεθηεί ην κνπζείν, άιιε κηα ψξα λα επηζθεθηεί ην άιιν κνπζείν, άκα έξζεη κέζα
ζηελ Βέξνηα γηα λα κείλεη ζα κείλεη θαη δεχηεξε κέξα, δελ είλαη κφλν πξνζπέθηνπο λα κνηξάδνπκε
θηι.
Ρσηήζακε γηα ην Internet γηαηί ζέινπκε, αθνχ ππάξρεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία, φηαλ πάεη ν
άιινο επηζθέπηεο ζηε Βεξγίλα θαη ζέιεη λα επηζθεθηεί θάπνην άιιν ζεκείν ζα αλνίμεη ην θηλεηφ
γηα λα δεη πσο ζα πξνζεγγίζεη ηελ πφιε, δε γίλεηαη λα ππάξρνπλ ηφζεο ρηιηάδεο επηζθέπηεο φηαλ
αλνίμεη ν ηνπξηζκφο.
Γελ θαηαθξίλνπκε απηά πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ, δελ ζα θαηαςεθίζνπκε απηά πνπ
πξνηείλεη ν θ.Λπθνζηξάηεο αιιά ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζε απηφ πξάγκαηα, γηαηί αλ είκαζηε
εηιηθξηλείο είλαη κηα επαλάιεςε. Αθφκα θαη απηφ πνπ θέξαηε ζην εηζεγεηηθφ είλαη ιάζνο, κηιάεη
γηα ην έηνο 2020, δελ κηιάεη γηα ην 2021 απηφ πνπ πάκε λα ςεθήζνπκε ζηελ ζειίδα 10 κηιάεη γηα
ην 2019.
Έιενο Βαζίιε, δηνξζψζηε ηα, θαίλεηαη φηη είλαη απφ παιηά πξνεξρφκελα θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξσζεί θαη επεηδή ηα δεδνκέλα φλησο αιιάδνπλ, φηαλ αλνίμεη ν ηνπξηζκφο λα θάλνπκε
άιια πξάγκαηα, δελ ζέινπκε αληηγξαθέο.
Όηαλ ζαο ξψηεζα είπαηε φηη κέζα ππάξρεη ε βάζε γηα Σνπξηζηηθφ Οξγαληζκφ Ζκαζίαο.
Θέινπκε λα πηέζνπκε θαη ξσηάκε ηη έγηλε κε ηνλ Σνπξηζηηθφ Οξγαληζκφ; Θα ζπκκεηέρνπλ
θνξείο, επαγγεικαηηθνί θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ κηα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζα
κπνξέζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ; Θα θάλνπλ θη απηνί πξνηάζεηο λα κελ έξρνληαη θάζε ρξφλν θαη
απηφ ην θπιιάδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή.

ΑΔΑ: 9Β65Ω9Ο-Ω0Κ
Τπάξρνπλ θη αιιά πξάγκαηα, δελ αλαθέξεηε θάηη γηα ηνλ Νενιηζηθφ νηθηζκφ ζηελ
Νηθνκήδεηα. Δθεί ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα, λα πξνβάινπκε
θάπνην ζεκείν
επηζθεςηκφηεηαο; Γει. άκα ράζεη θάπνηνο κηα ψξα επεηδή ζα πάεη απφ εθεί ζα κπνξέζνπκε λα ην
ζπκπεξηιάβνπκε κέζα;
Δίρε πξνηείλεη ν θ.Γνπιηίδεο έλα δηήκεξν πκπφζην γηα ηνλ Αλδξφληθν, λα γίλεηαη κφλν
θάζε 9 Ννεκβξίνπ λα ζπκφκαζηε ηνλ Αλδξφληθν δελ ζέινπκε λα πξνβάινπκε ηνλ ηφπν καο; Γηαηί
δελ ην δηνξγαλψλνπκε; Πξνβνιή δελ είλαη απηφ; Γηαηί δελ ηα βάδνπκε φια κέζα;
Καηαξρήλο δελ θαηαθξίλσ απηά πνπ ππάξρνπλ, ην μαλαιέσ, νχηε ηα πνζά, νχηε ηελ
πξνζπάζεηα. Να ζπκπιεξσζεί, γηαηί κε θνηηάεη θαη ν θ,Κνξσλάο ν νπνίνο πξνρζέο αλέθεξε θαη ην
ιέσ εληειψο θηιηθά θαη φρη αληηπνιηηεπηηθά, φηη έρνπκε 300.000€ θέξδνο ζηελ ΚΔΠΑ. Αθνχ δελ
έγηλαλ εθεί λα ηα δψζνπκε ζηνλ Σνπξηζκφ λα θάλνπκε θαη άιια πξάγκαηα. Πφηε πεξηκέλνπκε;
Όηαλ αλνίμεη ν ηνπξηζκφο ζέινπκε λα θέξνπκε μέλν θφζκν ζηελ Ζκαζία.
Δγψ δελ είκαη αληίζεηνο θαη ζε απηφ πνπ είπαηε γηα ην γπκλαζηήξην ζηελ είζνδν ηεο πφιεο
πνπ ζέιεηε λα ην θάλεηε, εγψ απιψο είπα λα ην θάλνπκε ζε άιιν ζεκείν, π.ρ. θάησ απφ ηελ Διηά,
ψζηε λα ππάξρεη θαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κέζα.
Όζνη αζρνιήζεθαλ ζην ΚΑΠΑ είραλ απηέο ηηο αγσλίεο θαη πξνζπάζεζαλ, αιιά φπσο
είπαηε θη εζείο έρνπκε Αληηδεκαξρία Σνπξηζκνχ. Πξέπεη λα θάλεη κηα κειέηε θαη λα
αθνινπζήζνπκε απηνχο ηνπο δξφκνπο θαη απηφ ηνπξηζηηθή πξνβνιή είλαη λα θπλεγήζεηο κεηά λα
θέξεηο αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, επηζθέπηεο ζηελ πφιε, ή λα έρνπκε λα κέλνπλ εδψ έλα δηήκεξν
ηξηήκεξν.
Απιψο είπα λα κελ έξρνληαη ζηελ είζνδν ηεο πφιεο θαη θεχγνπλ, πάκε λα δνχκε άιια
πξάγκαηα.
Υαίξνκαη πνπ άθνπζα ηνλ θ.Κνξσλά εηιηθξηλά, γηαηί είλαη ζέκα ηνπξηζκνχ θαη απηφ, αληί
λα βιέπσ εθείλα ηα θεζηηβάι πνπ γίλνληαλ κε ηνπο ζπιιφγνπο θάζε θαινθαίξη, ζαλ ηζηκπνχζηα
θαη εθδειψζεηο, ραίξνκαη κε απηφ πνπ άθνπζα, γηαηί ην είρακε θαη ζην πξφγξακκά καο νη
«πλδεκφηεο» γηα πελζήκεξν θεζηηβάι γηα ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, κε ηελ ζπκκεηνρή ζπιιφγσλ
απφ φπνπ πέξαζε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο.
Υαίξνκαη ηδηαίηεξα, είλαη πνιχ σξαίν λα αζρνιεζνχκε κε θάηη πνπ ζα πξνζειθχζνπκε
πξψηα θαη απηνχο πνπ είλαη ζηελ Θεζζαινλίθε, είλαη δίπια θη είλαη κεγάιε πφιε. Να θάλνπκε
φκσο ππνδνκέο θαη πξάγκαηα πνπ ζα είλαη ειθπζηηθά. Να ζαο πσ έλα άιιν ζαλ άλζξσπνο πνπ
αζρνινχκαη κε ηηο κεηαθνξέο
Αο θάλνπκε δψξν ζηνπο νδεγνχο πνπ έξρνληαη κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, αο ζηεξίμνπκε
ην Λχθεην Διιελίδσλ λα θάλεη ην θηίξην αξάθνγινπ, λα ηνπο ζηεξίμνπκε λα κελ ηνπο
εγθαηαιείςνπκε θαη εθεί λα απαζρνιεζνχκε γηα ιίγν θαηξφ.
ηελ ζειίδα 10 ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ην εμήο: Αθφκα δελ πξνηείλεηε εζείο,
είζηε δηνηθεηηθή αξρή θαη πινπνηεί κελ ιέηε ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε απηά ηα πξάγκαηα.
Σα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα λα θέξνπκε εδψ, λα βάινπκε ην ξνδάθηλν κε θίλεηξα φρη κε
επρέο κέζα ζηα γαζηξνλνκηθά πνπ ιέηε θαη πνπ θάλεηε.
Γηα ηηο Απνθξηέο δελ γξάθεη ηίπνηα, πάεη ν θφζκνο ζηε Νάνπζα δελ έρεη λα κείλεη θη
έξρεηαη εδψ. Να ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ ζχιινγν ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ηδηψηεο, πξέπεη λα ηα βάινπκε κέζα, είλαη έλα ηνπξηζηηθφ
πξντφλ, λα πξνβάινπκε.
Ση ζα πάκε λα πξνβάινπκε; Μφλν ηα πξνζπέθηνπο θαη πνπ βξίζθεηαη ην θάζε ζεκείν; Μα
απηφ ην βξίζθεη θη απφ ην Internet. Πξέπεη λα θάλνπκε εθδειψζεηο, δξάζεηο, καθάξη απηφ πνπ
ζέιεη λα θάλεη ε ΚΔΠΑ λα είλαη θαη ηνπξηζηηθφπξντφλ θη φρη κφλν πνιηηηζκηθφ.
Με ην πεξίθεκν ακθηζέαηξν ζην 16ν Γεκνηηθφ ρνιείν, πνπ είλαη θνληά ζην Βήκα ηνπ
Απνζηφινπ Παχινπ, ηη θάλακε;
Σν μαλαιέσ, αο παίξλνπκε ηηο νκάδεο, αο ζηήζνπκε θάηη λα είλαη κηα πξνβνιή φπσο παιηά
ήηαλ ην θηήξην ησλ Βιάρσλ θαη ην επηζθεπηφηαλ φινο ν θφζκνο, ηνπο πήγαηλαλ εθεί θαη ηνπο
έδεηρλαλ φια ηα αμηνζέαηα ηεο Βέξνηαο θαη κεηά ηνπο πήγαηλαλ αιινχ θαη θαζπζηεξνχζαλ θη
έκελαλ κέζα ζηελ πφιε θαη ςσλίδαλε θαη ηξψγαλε, γηαηί είλαη δχζθνιεο κέξεο κεηά ηνλ
θνξσλντφ.
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Αο αθηεξψζνπκε πεξηζζφηεξα ιεθηά ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ έρνπκε θαη λα
κεηαθέξνπκε θνλδχιηα απφ άιινπο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ, γηαηί φινη πεξλνχλ απφ ηηο
επηρνξεγήζεηο ηνπ Γήκνπ. Αο ην ζηεξίμνπκε θαη άιιν απηφ ην πξντφλ φηαλ αλνίμεη ν ηνπξηζκφο
γηα λα δνχκε νθέιε. Απηή είλαη ε άπνςε κνπ, δελ ζα δεπηεξνινγήζσ, ζεηηθά ζα ςεθίζνπκε αιιά
ζέινπκε θαη άιια, δελ γίλεηαη έηζη.
Μαξθνχιεο: Σν δήηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ
ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεο έρνπκε ππφςε, φηαλ θάλνπκε γηα παξάδεηγκα έλαλ πξνγξακκαηηζκφ
γηα δξάζεηο.
Δγψ ζεσξψ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο είλαη επαλάιεςε ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαη
εκπεξηέρεη κηα νκνινγία, φηη ηειηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν απνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη ε νκνινγία
φηη δελ κπφξεζε λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα θη νη δξάζεηο ηνπ 2020.
Ζ νκνινγία απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ηάμεο
ησλ 90.000€ ζεκαηνδνηείηαη σο θίλεζε δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο, ε νπνία φκσο βξίζθεηαη ζηα
ηειηθά ζηάδηα θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζή ηεο εληφο ηνπ έηνπο 2021. Γειαδή ε ζπγθεθξηκέλε
πεξηθνπή ζπληζηά νκνινγία πεξί ηεο αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνχ.
Απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε έλαο πξνυπνινγηζκφο είλαη θη νη
παξάιιειεο δξάζεηο, δειαδή πξάγκαηα ηα νπνία νξγαλψλεη ε ΚΔΠΑ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ελδερφκελα δηνξγαλψλεη ην ΚΑΠΑ, νη δξάζεηο πνπ αλαθνίλσζε ν ππεχζπλνο αληηδήκαξρνο, ν
θ.Γξεγνξηάδεο θαη βέβαηα ν γεληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο φισλ απηψλ ησλ εθδειψζεσλ, ησλ
παξάιιεισλ εθδειψζεσλ νη νπνίεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξέπεη λα δεκνζηνπνηεζνχλ, λα γίλνπλ
γλσζηέο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ην αλάινγν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, ψζηε θάπνηνη πνπ
ελδηαθέξνληαη λα γλσξίδνπλ ηη κέιιεη γελέζζαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή άιιεο
δξάζεηο.
Σν δήηεκα πνπ αλαθχπηεη θαη ζηνλ παξφληα πξνυπνινγηζκφ-πξνγξακκαηηζκφ είλαη φηη
ππάξρεη κηα θαηά πξνζέγγηζε αξίζκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν
ζα θηλεζνχλ απηέο νη αλάγθεο, νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, ρσξίο λα
πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε κειέηε.
Δίλαη έλα δήηεκα γηαηί εδψ έρνπκε έλα εηζεγεηηθφ πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ αξκφδην
ππάιιειν, ηελ θ.Υαηδεληθνιάνπ, έρνπκε έλα πξνγξακκαηηζκφ, έλα εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ην
νπνίν δελ θαίλεηαη πνηνο ην έρεη ζπληάμεη, αιιά ιείπεη ε ζχληαμε κίαο κειέηεο γηα λα
κπνξέζνπκε λα είλαη πξνζδηνξηζκέλε κε ζαθήλεηα θαη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε ε ζηφρεπζε πνπ
έρεη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πφιεο. Λείπεη απφ απηφλ ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη λνκίδσ φηη επεηδή πθίζηαηαη απηή ε γεληθφηεξε αζάθεηα, σο επίζεο θη ν
εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ κε αξκφδηεο απφςεηο, απφςεηο πνπ έπξεπε λα ηηο
εθθξάζνπλ νη αξκφδηνη θαη φρη ελδερφκελα ν θ.Λπθνζηξάηεο ή ε θ.Υαηδεληθνιάνπ. Γελ ιέσ εγψ
φηη δελ θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ, ηελ θάλεη θαιά ηελ δνπιεηά ηνπ, αιιά ελδερφκελα λα κελ έρεη θαη
ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε ζηφρεπζε.
Έηζη ινηπφλ, ρσξίο λα αθνξίδνπκε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, είλαη ζαθέο έλαο Γήκνο φηαλ
ζέιεη λα πξνβάιεη ηνλ πινχην θαη βέβαηα εκείο έρνπκε έλα κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκίαο. Θεσξψ φηη ε Βεξγίλα είλαη αλ φρη πξψηνο, δεχηεξνο παγθφζκηνο ηνπξηζηηθφο
πξννξηζκφο, λνκίδσ φηη αμίδεη λα γίλεη κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα θαη λα έρνπκε κηα εμεηδηθεπκέλε
άπνςε γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη.
Δκείο ζα ςεθίζνπκε ην πξφγξακκα δξάζεο αιιά λα πνχκε ην εμήο: Δθφζνλ εγθξηζεί θαη ν
πξνυπνινγηζκφο, φηαλ εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο, ζα δεηήζνπκε, γηαηί απηφλ ηνλ ραξαθηήξα έρεη
απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαηαξρήλ έγθξηζεο. Όηαλ έξζεη ν
πξνυπνινγηζκφο ζα δεηήζνπκε απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν λα έρεη θαη αλάινγε κειέηε απφ
εηαηξεία ή ππεξεζία πνπ ζα έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζηνρεχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ φξσλ θαη ησλ
ξφισλ.
Σζαλαθηζίδεο: Θα ζπκθσλήζσ θαη εγψ κε ηνπο πξνιαιήζαληεο, ηνλ θ.Παπιίδε θαη ηνλ
θ.Μαξθνχιε, εηδηθά κε ηνλ θ.Μαξθνχιε ζε αξθεηά ζέκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζηφρεπζε πξέπεη
λα γίλεη πην επαγγεικαηηθή. Πξέπεη έλαο ηερλνθξάηεο επαγγεικαηίαο λα θννπηζάξεη φιε απηή ηελ
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πξνζπάζεηα γηα λα πξνζειθχζνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ηαμηδησηηθνχο θνξείο, γηα λα κπνξέζνπκε
λα καδέςνπκε ην ηνπξηζηηθφ θνηλφ πνπ πνιχ εχθνια ε Βέξνηα λνκίδσ κπνξεί λα θαιχςεη θαη ζε
αξραηνινγηθφ θαη ζε ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ. Έρνπκε δειαδή φια ηα εθφδηα γηα λα
ηθαλνπνηήζνπκε έλα πιήζνο ηνπξηζηψλ, κηα πην θαιή πξνζπάζεηα πξέπεη λα γίλεη γηαηί πέξα απφ
ηελ αγξνηηά θαη ηελ θηελνηξνθία λνκίδσ φηη κπνξεί λα γίλεη απφ λνχκεξν ηξία ν ηνπξηζκφο, ην
λνχκεξν έλα. Σν ζέινπκε, ην έρνπκε αλάγθε απηφ γηα ηελ πφιε.
Δπίζεο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ην πεξίπηεξν πνπ ππάξρεη ηελ Διηά ζα είλαη θαιά λα
ιεηηνπξγήζεη θαη έλα αλάινγν, είλαη πξφηαζή κνπ, λα ζηεζεί θαη ζηελ Βεξγίλα φπνπ απφ εθεί ζα
θεχγνπλε πάιη θαηεπζχλζεηο flyers θηι .γηα ηελ πφιε καο.
Μηραειίδεο: Όια απηά γίλνληαη γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε πξννπηηθή γηα ηνλ
Γήκν Βέξνηαο απφ φπνπ θαη αλ αλήθεη ν θαζέλαο.
Να δηνξζψζσ ηνλ θ.Λπθνζηξάηεθαη λα ηνπ πσ φηη ήηαλ αηπρέο απηφ πνπ είπε, πνπ
ζχγθξηλε ηνλ ζηαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, κε έλα δπλακηθφ
λνκηθφ πξφζσπν, δπλακηθφ πξνυπνινγηζκφ, φπσο είλαη απηφ ηνπ ΓΖΒΡΔΣΑ, δηφηη δελ κπνξείο
λα ζπγθξίλεηο αλφκνηα πξάγκαηα.
Δθείλνο είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ έρεη αλζξψπνπο, πνπ έρεη παηδηά,
εξγαδνκέλνπο θαη είλαη ζε κηα δηαξθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ εδψ έρνπκε θάηη ζηαηηθφ. Υξήζηκν θαη
απηφ αιιά αλφκνηα λα ζπγθξηζνχλ. Μπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη κεξηθά πξάγκαηα φπσο
επαλαιακβάλνληαη θη νη πξνυπνινγηζκνί ζηνπο Γήκνπο φπνπ έρνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηεγαλά,
αιιά είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απηφ θαη λα ραξάζζεηο ηελ ηνπξηζηηθή ζνπ πξνβνιή.
Θέινπκε θαη εκείο πάξα πνιχ θ.Λπθνζηξάηε λα γίλεη ν Γήκνο καο έλαο πξννξηζκφο, ζε
απηφ φκσο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη θαη ε ζπγθπξία απηή πνπ βηψλνπκε φινη, απηή ε αξλεηηθή
ζπγθπξία ηνπ θνξσλντνχ λα εμαιεηθζεί αθελφο, αθεηέξνπ λα πάξνπλ ζάξθα θαη νζηά νη
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ζηεζεί ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όια απηά δελ απνδίδνπλ
θαξπνχο ηελ επφκελε κέξα, άξα ζέινπκε θη εκείο λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία.
ε φηη αθνξά ηελ νπζία, απηφ πνπ σο παξαηήξεζε εηπψζεθε θη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο
πξνγελέζηεξα θαη ην ιέσ θη εγψ ηψξα, είλαη φηη παξαηεξνχκε ζην θεηηλφ εηήζην πξφγξακκα
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κηα αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, κε ηελ δηαθνξά
πνηα; Όηη ην πεξαζκέλν έηνο δελ πινπνηήζεθε ζην έπαθξν απηφ πνπ πξνβιέςακε γηα ιφγνπο πέξα
απφ ηελ δηθηά καο θηινζνθία, πέξα απφ ηα δηθά καο ηα ζέισ θαη ηψξα επαλαιακβαλφκαζηε θαη ε
εξψηεζε ξεηνξηθή βέβαηα είλαη ε εμήο: Πνιιά απφ απηά ηα έρνπκε πξνγξακκαηίζεη θαη ηα έρνπκε
πινπνηήζεη είηε ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, είηε ζε νηηδήπνηε άιιν ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν. Γηαηί ηα
επαλαιακβάλνπκε; Γελ κπνξνχζακε λα εκπινπηίζνπκε θάπσο δηαθνξεηηθά απηήλ ηελ δηαδηθαζία
γηα λα κπνξέζεη λα ππάξρεη θάηη θαηλνχξην θάηη δηαθνξεηηθφ;
Όιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο γίλνληαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε
πξνβνιή ηνπ Γήκνπ καο κέζσ πθηζηάκελεο αληηδεκαξρίαο γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, δελ έρεη ζθνπφ
ινηπφλ λα γίλεη θάηη παξαπάλσ θ.Λπθνζηξάηε.
ελ γίλακε γλσζηνί ηψξα, είλαη γλσζηή απφ πην παιηά θαη κε άιιεο δηνηθήζεηο δελ έγηλε
γλσζηή γηα πξψηε θνξά. Γηα ηελ αληηδεκαξρία ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο έρνπλ βάιεη ιηζαξάθη ζηελ
πξνβνιή ηεο πφιεο απηήο θαη άιινη άλζξσπνη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο.
ε φηη αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ρξήκαησλ, πξνθαλέζηαηα δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο λα
εμνηθνλνκήζσ ρξήκαηα, αιιά φηαλ ε ζπγθπξία είλαη αξλεηηθή φηαλ απηά ηα πξάγκαηα έρνπλ
παξέιζεη ηελ πεξαζκέλε ρξνληά ρσξίο απνηέιεζκα θαη ζπξξηθλψλσ ηελ ζθέςε κνπ ζην
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηνπιάρηζηνλ ή ζηα έληππα πνπ έρνπλ γίλεη θαη δελ έρνπλ δηαδνζεί γηαηί
δελ ππήξραλ εθζέζεηο, πξνβνιέο, νχηε θφζκνο ήξζε ζηελ πφιε. Θα κπνξνχζακε λα
εμνηθνλνκνχζακε έζησ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξήκαηα, γηαηί νη δξάζεηο γίλαλε ηνλ πεξαζκέλν
ρξφλν, ε ππνδνκή έγηλε ην πεξαζκέλν έηνο θαη δελ πινπνηήζεθε. Σν ιέσ πνιχ θαινπξναίξεηα θη
φρη θαθνπξναίξεηα
Σζαλαμίδεο: Πξφεδξε έρσ ηξεηο παξαηεξήζεηο.
Καηαξρήλ, επεηδή κηιάκε γηα εμσζηξέθεηα φπσο απνδείρηεθε ηειηθά, ε εμσζηξέθεηα, ε
επέλδπζε ζην ηνπξηζκφ θαη ζπλνιηθά ζηελ νηθνλνκία ζηνπο Γήκνπο, απνδεηθλχεηαη κηα
επηζθαιήο πξνηεξαηφηεηα.
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Έρνπκε έλα Γήκν, κηα πεξηνρή κε εμαηξεηηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θαη λνκίδσ δελ
δίλνπκε ηελ αλάινγε ζεκαζία, δελ έρνπκε ζπδεηήζεη πνηέ ηφζν δηεμνδηθά θαη γηα ηηο ππφινηπεο
παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν Γήκνο.
Αθνχ κηιάκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ μέξσ ηη αίζζεζε έρεηε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ,
δελ θάλνπκε κηα πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, δελ παίδνπκε ΠΡΟΠΟ, φηαλ θαηαζέηνπκε έλαλ
πξνυπνινγηζκφ, νξηζκέλν πξφγξακκα δξάζεο, είλαη δέζκεπζε. Γεζκεπφκαζηε, ςεθίδνπκε φινη
λα πινπνηεζεί, δελ κπνξεί λα είζαη ζίγνπξνο κε ηελ ινγηθή ην θαηαζέηνπκε, ην ςεθίδνπκε θαη λα
δνχκε, άκα κπνξέζνπκε λα ην θάλνπκε έρεη θαιψο, αλ δελκπνξέζνπκε δελ έρεη θαιψο. Γελ είλαη
ινγηθή απηφ.
Φέξλνπκε θάηη ζνβαξφ, κεηξεκέλα, ην ςεθίδνπκε, δεζκεπφκαζηε λα ην πινπνηήζνπκε.
Έρεη εκπεηξία ε αληηδεκαξρία ην πξνεγνχκελν έηνο ηη έγηλε κε ηνλ Covid, ελψ γηα απηήλ ηελ
εκπεηξία ηψξα καο θαηαζέηεηεη αθξηβψο ην ίδην πξφγξακκα. Δίλαη εμαηξεηηθά γεληθφινγν, δελ έρεη
αξρή θαη ηέινο γηα ην ηη ζα πινπνηεζεί ηειηθά.
Έρνπκε ηνλ θνξσλντφ, ηη ζα πινπνηεζεί ηειηθά απφ φια απηά; Έρνπκε πξνηεξαηφηεηεο;
Έρνπκε ζηφρν; Απφ φηη θαίλεηαη δελ έρνπκε, θαηαζέηνπκε έλα πξφγξακκα θαη βιέπνπκε θαη
θάλνπκε.
Με απηήλ ηελ ινγηθή εκείο δε κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε θαη γηα απηφ δελ ζα ην
ςεθίζνπκε ζα ςεθίζνπκε ιεπθφ θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε θνπβέληα. Καηαηέζεθαλ πξνηάζεηο
απφ ηνλ θ.Παπιίδε θαη απφ ηνλ θ.Μαξθνχιε, κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε πξάγκαηα πνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ, φρη γεληθά θαη αφξηζηα.
Παινπθίδεο: λα δηαθσλήζσ κε ηνλ Γηάλλε Σζαλαμίδε, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη πξφβιεςε,
είλαη δελ είλαη απνινγηζκφο
Σζαλαμίδεο: Με ζπγρσξείηε θ.Παινπθίδε, είλαη δέζκεπζε, ζχγρξνλε νηθνλνκηθή
επηζηήκε, δελ είλαη πξφβιεςε, είλαη δέζκεπζε,
Παινπθίδεο: Απηνί πνπ κε γλσξίδνπλ ζα πνπλ φηη ν Παινπθίδεο κίιεζε γηα ηα
πνιηηηζηηθά; Μπνξεί θαη λα γειάλε.
Απιψο ζα πσ κεξηθέο ζθέςεηο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνλ
πνιηηηζηηθψλ.
Πξψηα απφ φια λα πσ ζπγραξεηήξηα ζηελ αληηδεκαξρία ηνπξηζκνχ, πνπ δελ είπε θαλέλαο.
Οη άλζξσπνη βξαβεπηήθαλε θαη πξνζσπηθά ζηνλ θ.Λπθνζηξάηε γηα απηήλ ηελ βξάβεπζή ηνπ
πκθσλψ κε ηνλ θ.Μηραειίδε ε επηηπρία ζα είλαη λα κελ έρνπκε δαπάλεο. Όηαλ βιέπσ
θσηνγξαθίεο κε πξάγκαηα ηεο Βέξνηαο γηα 25.000€… Ση λα θσηνγξαθίζνπκε; Γελ έρεη ηίπνηε
άιιν πνπ λα πξέπεη λα θσηνγξαθεζεί θαη πνηέ δελ πξέπεη λα θσηνγξαθίζνπκε μαλά ηίπνηε άιιν,
εθηφο αλ θάλνπκε θάηη άιιν.
Φηάλεη απηφ ην πξάγκα, νηθνλνκία πξέπεη λα θάλνπκε ζε απηφ ην ζέκα. Με πξφιαβε ν
αληηδήκαξρνο θη είπε θάλακε έλα ιεχθσκα, επεηδή ελψζεθαλ νη δεκνηηθέο πεξηθέξεηεο θαη φηη
έπξεπε λα θάλνπκε έλα ιεχθσκα ελεκεξσκέλν πνπ δελ είρε γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηνπο
ππνινίπνπο, π.ρ. Γ.Δ.Μαθεδνλίδνο.
Πξέπεη λα βάινπκε έλα πξνγξακκαηηζκφ θαη λα ζηνρεχζνπκε πσο ζα θέξνπκε ηνπξίζηεο
ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο επηηέινπο. Καη έλα επξψ λα κελ μνδέςνπκε ην κεξίδην ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ
παίξλνπκε ην παίξλνπκε νχησο ή άιισο απφ ην φλνκα, φπσο είπαηε φινη, ηεο Βέξνηαο θαη κφλν,
δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε άιιεο δαπάλεο. Άξα ζα βάινπκε έλα ζηφρν θαη λα πνχκε
αλαπηχζζνπκε Βεξγίλα, Αλζέκηα θαη ρνιή Αξηζηνηέινπο, ζα βάινπκε έλα ηέηνην κεγάιν πιάλν
ζην κπαιφ καο θαη λα βνεζήζνπκε κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ είπαηε επηηέινπο, φπσο έρνπλ ζηε
Υαιθηδηθή κε ρηιηάδεο θαηαζηήκαηα.
Μηιάκε γηα ηνπξηζκφ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ Πηεξία, δε κπνξνχκε λα ηε βάινπκε καδί κέζα,
δείηε κήπσο κπνξνχκε λα βάινπκε ηελ Πέιια, ζθεθηείηε ην ιίγν. Ζκαζία–Πέιια κήπσο είκαζηε
πην ηζρπξνί κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη φηαλ πάηε λα θάλεηε ζπλεξγαζία κε ηελ Υαιθηδηθή, έρνπλ
ηξνκεξή εκπεηξία, έρνπλ έλα δπλακηθφ Πξφεδξν θαη ζέιεη πξνζνρή κελ ράζνπκε θαη απηφ ην
κηθξφ πνζνζηφ πνπ έρνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζάιαζζαο ηεο Υαιθηδηθήο.
Μεγάιε πξνζνρή θ.Λπθνζηξάηε, ηψξα ν Γήκνο Νάνπζαο «πάεη ηξέλν», θάηη ζα θάλνπλ
ζίγνπξα γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ζα είλαη πνιχ θαιφ, είκαη ζίγνπξνο.

ΑΔΑ: 9Β65Ω9Ο-Ω0Κ
Πξνζπαζήζηε λα θεξδίζνπκε απφ φιν απηφ θαη ζηε ρεηξφηεξε ν ηνπξίζηαο λα κείλεη ζηε
Νάνπζα θαη φρη ζηε Βέξνηα, αιιά λα έξζεη εδψ ζηνλ Ννκφ καο θαη ζηελ Βέξνηα, ζα θεξδίζνπκε
απφ απηφ.
Γηακαληήο: Μνπ δίλεηαη ε επθαηξία απφ απηφ ην βήκα λα πσ φηη απηφ πνπ είπε ν
αληηδήκαξρνο…. Να ζπκίζσ ζην ζψκα φηη ην 53% ζηα μελνδνρεία καο δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραίν
θαη νθείινληαλ ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ πνπ είρακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Άθνπζα θάπνηα
ζηηγκή ηνλ θ.Παπιίδε ζηελ ξαδηνθσληθή ηνπ ζπλέληεπμε λα αλαθέξεηαη ζηνλ Φηιίππεην Γξφκν.
Πνιχ θαιφο ν Φηιίππεηνο Γξφκνο θαη κπξάβν.
Δκείο ηνλ πήξακε, ηνλ εκπινπηίζακε θαη απφ κηα κέξα πνπ ήηαλ ν Φηιηππεηνο Γξφκνο
έγηλε δχν.
Να πξνζζέζσ φκσο φηη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ αληηδήκαξρν Σνπξηζκνχ θ.Λπθνζηξάηε
θαη κε ηελ ΚΔΠΑ θάλακε άιινπο πέληε δξφκνπο, ηνλ δξφκν 21 καζεηψλ, ηνλ δξφκν Αλαθηφξσλ,
ηνλ δξφκν Ξεξνιηβάδνπ πνπ είλαη δηήκεξνο, ηνλ δηήκεξν δξφκν ειίνπ, πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη
ησλ ηξηψλ. Έηζη είρακε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζην 53% λα αλέβεη ν ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή
καο κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ
Κνξσλάο: Να μεθηλήζσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ κε ηελ εμήο παξνηκία, φηη ηα ζηεξλά ηηκνχλ
ηα πξψηα θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ αξκφδεη απφιπηα ζηελ αληηδεκαξρία
Σνπξηζκνχ θαη ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία, γηα απηφ θαη εγψ ζα μεθηλήζσ ηελ ηνπνζέηεζε κνπ απφ
ηνλ απνινγηζκφ.
Ο απνινγηζκφο ηνπ 2020 θαηαδεηθλχεη φηη ππήξρε αθελφο πξφνδνο ηεο αληηδεκαξρίαο
Σνπξηζκνχ, κηα πάξα πνιχ θαιή αλάπηπμε ζην ηνπξηζκφ, αιιά βαζηδφηαλ ζην επίπεδν
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ εθάζηνηε αληηδεκάξρνπ ή ηνπ εθάζηνηε Γήκαξρνπ κε ηελ
αληηδεκαξρία Σνπξηζκνχ θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Έρεη αιιάμεη απφ αξρήο ηεο ζεηείαο ηνπ
θ.Λπθνζηξάηε, Αληηδεκάξρνπ Σνπξηζκνχ, πέξαζαλ ηα πξάγκαηα απφ ηελ εκπεηξηθή βάζε ζε κηα
νξγαλσκέλε δξάζε,
Να ζπκίζσ φπσο αλαθέξνληαη ηηο ΒηΒ ζπλαληήζεηο, ε αληηδεκαξρεία Σνπξηζκνχ έρεη ηα
πινθάκηα ηεο παληνχ αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε απηή. Γίλνληαη ζπλαληήζεηο φρη κφλν κε ηνπο
Tour operators αιιά δίλεηαη ζεκαζία ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ Tour operators κε ηνλ θφζκν ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ηεο Βέξνηαο. Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ γηλφηαλ, έγηλε απφ ηελ αληηδεκαξρία
Σνπξηζκνχ θαη ηεο αμίδνπλ ηα εχζεκα. Τπάξρεη κηα νξγάλσζε ππάξρεη έλα ζρέδην, θαιφ ή θαθφ
ζα ην θξίλεηε εζείο, παξ‟ φια απηά ππάξρεη έλα ζρέδην ην νπνίν ηελ επφκελε κέξα ν
νπνηνζδήπνηε ζα ην βξεη θαη ζα ην πινπνηήζεη.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο παξνπζίαζεο, ηνπ ζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζεσξψ
φηη δελ έηπρε ηεο αλαγλψξηζεο πνπ έπξεπε λα ηχρεη, είλαη φηη ην 2020 εγθξίζεθε ην ςεθηαθφ
θαηλνηφκν πξφγξακκα θαη ην 2021 πινπνηείηαη, απηφ είλαη κηα θαηάθηεζε γηα ηνλ Γήκν Βέξνηαο,
έλα θνβεξφ εξγαιείν θαη ζεσξψ φιεο νη ηνπνζεηήζεηο πνπ έγηλαλ πξνεγνπκέλσο, έρνπλ απηφ
ζεκείν αλαθνξάο. Σν αλαθέξεη ην εηζεγεηηθφ πέξα φισλ ησλ ππνινίπσλ ησλ ςεθηαθψλ πνπ ζα
γίλνπλ, ζα ππάξρνπλ θη εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο, φιεο ηνπ
Γήκνπ. Έηζη ην αληηιακβάλνκαη εγψ.
Δίλαη ε δξάζε ηξία, ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπξηζηηθήο ελεκέξσζεο, ε νπνία ζα είλαη
πξνθαλψο θαη πιαηθφξκα γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, ζηελ νπνία δξάζε ζεσξψ φηη είλαη απηνλφεην
ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εθδειψζεηο ηεο ΚΔΠΑ θαη νη εθδειψζεηο ηνπ ΚΑΠΑ. Άξα κηιάκε γηα ηελ
δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα εκπεξηέρεη φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά ζπλέπεηα απηή ε ρξεκαηνδφηεζε, απηφ ην εξγαιείν είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ.
Απφ φηη βιέπσ ππάξρεη έλαο πξνυπνινγηζκφο 89.000€, ζα απνηειέζεη γηα φινπο καο έλα
πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηηο δξάζεηο ηηο ππφινηπεο γηαηί ζα πξέπεη
λα ππάξρεη εκπινπηηζκφο πιηθνχ, είηε θσηνγξαθηθνχ, είηε αθεγήζεσλ, φπσο πνιχ ζσζηά
αλαθέξεηε, θαηά ζπλέπεηα έρνπκε λα ςεθφζνπκε έλα πξφγξακκα ην νπνίν έρεη κηα ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη, πνπ είλαη απηφ ην πξφγξακκα ην ςεθηαθφ
Μπξάβν ζηελ αληηδεκαξρία θαη κπξάβν ζηνπο ππάιιεινπο πνπ έθεξαλ απηφ ην
ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν. Μφλν λα ιεηηνπξγήζεη ηψξα φζνλ αθνξά ηηο εθδειψζεηο ηεο ΚΔΠΑ.

ΑΔΑ: 9Β65Ω9Ο-Ω0Κ
Δπεηδή ην πξφγξακκα ηνπ θΠαπιίδε ην έρσ δηαβάζενη, ηνλ επραξηζηψ γηα ηα θαιά ηνπ
ιφγηα γηα ηελ ΚΔΠΑ, παξ‟ φια απηά φζνλ αθνξά ηηο Μνπζηθέο ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ, απφ ην
θεζηηβάι πνπ αλαθνίλσζε φηη ζα γίλεη, δελ ππάξρεη ζην πξφγξακκα ζαο θ.Παπιίδε.
ην πξφγξακκα ζαο ζηνλ ηνπξηζκφ, φρη ζηνλ πνιηηηζκφ, ππάξρεη κηα κλεία γηα αληαιιαγή
επηζθέςεσλ απφ εθεί πνπ πέξαζε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, δελ πξνηείλακε απηφ ην πξάγκα, εκείο
πξνηείλακε λα θάλνπκε έλα θεζηηβάι κε κνπζηθέο ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ, θάηη δηαθνξεηηθφ
ζεσξψ εγψ. Δίλαη δηαθνξεηηθφ, παξ‟ φια απηά ζαο άξεζε
Παπιίδεο: Γηα ηνλ ηνπξηζκφ έρσ κηιήζεη εγψ, φρη γηα ηνλ πνιηηηζκφ
Γέιιαο: Όπσο είπαλ φινη νη πξνιαιήζαληεο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
είλαη πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, έρνπκε πνιχπηπρν ηνπξηζκφ ν νπνίνο είλαη είηε
Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο, είηε Βπδαληηλφο, ε Βέξνηα είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο Βπδαληηλή πφιε,
είηε Αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο, έρνληαο ηνλ θνξπθαίν πξννξηζκφ ηεο Βεξγίλαο,
είηε
Φπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, έρνληαο ηα δχν έμνρα, βνπλά, ην Βέξκην θαη ηα Πηέξηα, ρεηκεξηλφο
ηνπξηζκφο κε ηηο ρεηκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κε ηηο δηνξγαλψζεηο θαη ηα
ηνπξλνπά πνπ γίλνληαη ζηε πφιε καο.
Δπεηδή αλαπηχρζεθε ην ζέκα απφ ηνπο πεξηζζνηέξνπο ησλ ζπλάδειθσλ, εγψ ζέισ λα
βάισ κφλν κηα παξάκεηξν πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν Σνπξηζκνχ.
Θεσξψ πνιχ πεηπρεκέλε ηελ κέρξη ζήκεξα παξέκβαζε, κίιεζαλ ηα λνχκεξα, πιήζπλε ν
αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, νη αξηζκνί πνιιέο θνξέο είλαη ςπρξνί θαη καο ιέλε ηελ αιήζεηα.
Απφ εθεί θαη πέξα, επεηδή θαηάγεηαη θη ν ίδηνο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πηέξησλ φπσο θαη
εγψ, ζα ήζεια λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη ππάξρνπλ δχν βνπλά ζηνλ Γήκν Βέξνηαο, ην Βέξκην θαη ηα
Πηέξηα, νπφηε λα κηιήζνπκε γηα ηζφξξνπε πξνβνιή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο.
Δπηηξέςηε κνπ ιφγσ αγάπεο πξνο ηνλ ηφπν κνπ λα πσ δχν πξαγκαηάθη: Σα ρσξηά ησλ
Πηεξίσλ θη ε νξεηλή θχζε πνπ ππάξρεη δίπια ηνπο, είλαη έλαο εμαηξεηηθφοπξννξηζκφο γηα πνιινχο
αλζξψπνπο. Έρνπκε κηα ππέξνρε θχζε, έρνπκε ππέξνρα δάζε εχθνια πξνζβάζηκα, ππάξρεη
κεγάιε ιηκλνδεμακελή ζηα «Σζαΐξηα», ππάξρεη ε παξαπνηάκηα πεξηνρή ηεο Λνγθά, ππάξρνπλ νη
Παιαηνρξηζηηαληθέο Βαζηιηθέο ζηελ θεθηά, ν λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ν παιαηνρξηζηηαληθφο
λαφο ηνπ Αγίνπ Γεκήηξηνπ θεθηάο, ππάξρνπλ ζπειαηψκαηα ηα νπνία έρνπκε κπεη ζε κηα
πξσηνβνπιία αλάδεημήο ηνπο θαη καο πεξηκέλνπλ εθπιήμεηο, ππάξρνπλ ηξείο ππέξνρνη
θαηαξξάρηεο, πνχ θαιψ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηνπο επηζθεθηνχλ θαη λα κνπ πνπλ ηελ άπνςή ηνπο.
Αθξηβφπνπινο: Όινη έρνπλ βάιεη θαη πξνγελέζηεξα έλα ιηζαξάθη φπσο ζσζηά είπε ν
Γηψξγνο Μηραειίδεο. Θα πσ φηη γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία έμε ρξνληά γίλεηαη θάηη
νξγαλσκέλα θαη γηα πξψηε θνξά έλα θνκκάηη ηνπξηζηηθφ εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ
θαη αλαθέξνκαη ζηηο θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζηελ πφιε ηεο
Βέξνηαο.
Άξα πξαγκαηηθά πξνρσξάκε κπξνζηά. Ζ πεξπζηλή ρξνληά ήηαλ κηα θαθή ρξνληά γηα ηνλ
ηνπξηζκφ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνρσξάκε κπξνζηά φκσο γηα λα
αλαπιεξψζνπκε απηφ ην θελφ.
Λπθνζηξάηεο: Αθνπζηήθαλ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ επζηαζνχλ, λα μέξεηε π.ρ.
ζήκεξα θσηνγξαθίζακε ζηε Νέα Νηθνκήδεηα, δελ κπνξείηε λα ιέηε φηη εκείο δελ πξνβάινπκε.
Πξνβάινπκε ηεο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ζην Η.Δ.Κ. ην ηνπξηζηηθφ
ηκήκα πνπ έγηλε κε δηθή καο παξέκβαζε, γηαηί λα κελ ην πσ απηφ, εγψ θάζε κέξα ζπδεηάσ,
πξνζπαζψ, γηα λα θάλνπκε ζηα Η.Δ.Κ. μελαγνχο βνπλνχ.
Γελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα ιέσ ζηνλ θαζέλα θαη πέξα απφ φια απηά, ζα έιεγα ζηνλ
θ.Παπιίδε φηη αλ ππάξρνπλ πξνηάζεηο θαη ζέιεη λα ην ζπδεηήζνπκε κπνξεί λα ην θάλεη, είκαη εθεί
θαη κπνξεί λα ζπδεηήζνπκε φηη ζέιεη, είκαη εθεί θαη ηνλ πεξηκέλσ.
Όζν γηα ηνλ θ.Μαξθνχιε ζέισ λα πσ φηη ηα 86.000€ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κειέηε, αλ
ςάμεη θαη ην δεη ηη είλαη, έρεη εξσηεκαηνιφγηα, έρεη κειέηε, έρεη κειέηε γηα ην πνηνο είλαη ν
ζηφρνο καο.
Απηφ ην ιέσ θαη γηα ηνλ θ.Σζαλαμίδε απηφ ιέεη κέζα ε κειέηε, ην ηη ηνπξηζκφ ζέινπκε
θαη ην μέξνπκε. Θέινπκε λα έρνπκε κηα ηεθκεξησκέλε βάζε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ.

ΑΔΑ: 9Β65Ω9Ο-Ω0Κ
Δπίζεο ζέισ λα πσ ηνλ θ.Σζαλαμίδε, ν ηνπξηζκφο έρεη εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, έρεη
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ν νπνίνο έρεη Γηδαθηνξηθφ ζηνλ ηνπξηζκφ, γηα λα κελ ιέκε φηη ζέινπκε. Γελ
πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη λα πσ θάηη άιιν, ζα πσ φηη ίζσο ε Νάνπζα λα καο αληηγξάθεη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο. Ξέξσ θαιά πνηεο είλαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο θαη πνηεο είλαη θαη νη δηθέο καο, δελ ζέισ
λα αλαθεξζψ παξαπάλσ, ιέσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ην 2021 ζίγνπξα κπνξεί λα είλαη κηα
αληηγξαθή, γηαηί πνιιά πξάγκαηα δελ πινπνηήζεθαλ ην 2020, παξ‟ φια απηά εκείο ζα
πξνζπαζήζνπκε αλ νη ζπλζήθεο καο ην επηηξέςνπλ λα πινπνηήζνπκε ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ ζίγνπξα νη πξνζπάζεηέο καο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο γηα λα
έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα, γηαηί νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απ‟ απηέο πνπ έρνπλ
ππνζηεί νηθνλνκηθή ζπληξηβή, αιιά απφ θαη πέξα σο Γήκνο θαη ζαλ αληηδεκαξρία Σνπξηζκνχ ζα
είκαη δηπιά ηνπο θαη ζα θάλνπκε σο Γήκνο φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε
Μαξθνχιεο: Όζνλ αθνξά ηνλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ, απηφ πνπ καο έξρεηαη ζήκεξα
είλαη πξντφλ κειέηεο. Λέκε φηη ζα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή ε νπνία ζα πξνηείλεη ….
Λπθνζηξάηεο: Κε Μαξθνχιε έρνπκε κέζα κειέηε
Μαξθνχιεο :Μειέηε έρεηε, αιιά απηφ πνπ πξνηείλεηε είλαη αληηθείκελν κειέηεο.
Γελ ζαο ιέσ γηα ηελ επζχλε πνπ έρνπκε ζαλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη, πνπ νη κηζνί απφ εκάο
πηζαλφλ λα κε γλσξίδνπλ πνπ είλαη ν ΝενιηζηθφοΟηθηζκφο ζηε Νέα Νηθνκήδεηα.
Ο Γήκνο Βέξνηαο έρεη κηα ελδεηθηηθή πηλαθίδα πνπ λα ιέεη πνπ βξίζθεηαη ν Νενιηζηθφο
Οηθηζκφο;
Γηα ηνλ Ηαηξηθφ Σνπξηζκφ, έρνπκε ην Αηκνδπλακηθφ Δξγαζηήξην ζην Ννζνθνκείν
Βέξνηαο, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία εθηφο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ξέξεηε
πφζνη έξρνληαη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ Ρεπκαηηθή Καξδηνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν;
Έξρνληαη θαη δηακέλνπλ ζε ζπγγελείο γηα κηα-δπν κέξεο. Τπάξρεη θάπνηα πξφβιεςε εθφζνλ
αξκφδηνη ζπλέηαμαλ ην πξφγξακκα;
ην δηα ηαχηα, ελλνείηαη φηη ζέινπκε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, αιιά αο έξζεη θάπνηνο
αξκφδηνο λα θάλεη ηελ πξφηαζε θαη απηφ πνπ ζα έξζεη ηελ άιιε θνξά ζαλ πξνγξακκαηηζκφο
δξάζεο λα είλαη πξντφλ επεμεξγαζίαο απφ αξκφδηα επηηξνπή.
Λπθνζηξάηεο: Κε Μαξθνχιε ππνηίζεηαη φηη έρνπκε έλα επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ν νπνίνο
είλαη εμεηδηθεπκέλνο πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα, κέζα ζε απηά πνπ έρνπκε, έρνπκε κειέηε, ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζε απηά πνπ αλαθέξεηε εζείο, ιέεη αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο
ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο θη αλ δηαβάζεηε εθεί ιέεη ηη είλαη φια απηά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ Βαζηιείνπ
Λπθνζηξάηε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ Βαζηιείνπ Λπθνζηξάηε ςήθηζαλ φινη
νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 17-12-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ‟ αξηζ. 14840/25-10-2012 εγθχθιην ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ.
3.- Σν κε αξ. πξση. 514666/24-12-2014 εγθχθιην ηνπ ΔΟΣ.
4.- Σελ κε αξ. πξση. 5788/20-5-2016 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ Δ.Ο.Σ.
5.- Σελ αλάγθε θαηάξηηζεο εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πξνβνιή
θαη θαζηέξσζε ηνπ Γ.Βέξνηαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
λ.3498/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
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Καηαξηίδεη ην Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Γ. Βέξνηαο, έηνπο 2021, φπσο
απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη έρεη σο εμήο:
ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΤ
ΒΔΡΟΗΑ 2021
Α. ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Α. ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γηα ην 2021 είλαη ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο
απνδνηηθφηεξεο πξνβνιήο θαη θαζηέξσζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
Οξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο αθνξνχλ πξνηάζεηο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο.
ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ
ράξηε θαη ε αλάδεημε ηνπ σο βαζηθφ πξννξηζκφ επίζθεςεο θαη φρη σο ζπκπιεξσκαηηθφ,
δεπηεξεχνληα ή ηξηηεχνληα πξννξηζκφ. Μέζσ ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνρεχνπκε ζηελ αχμεζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο εκεξήζησλ εθδξνκψλ κε ηελ παξάιιειε επέθηαζε ηεο ρξνληθήο παξακνλήο ησλ
επηζθεπηψλ αιιά θαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία θαη
θαιιηέξγεηα ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία απνηειεί κεγάιεο ζεκαζίαο
ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη
ζχκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3498/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη
ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ππ‟ αξηζκ. 14840/25.10.2012 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, θαζψο
θαη ηνπ ππ‟αξηζκ.514666/24-12-2014 εγγξάθνπ ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα «Γηαδηθαζία αξκνδηφηεηαο
παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ».
Β. ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νξγάλσζε, αλάδεημε θαη
πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη ε δηακφξθσζε ηνπο, έηζη
ψζηε λα απνηεινχλ είηε έλα εληαίν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ή επηκέξνπο πξντφληα πνπ ζα απεπζχλνληαη
ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο αιιά θαη ε επαηζζεηνπνίεζε, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε
νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.
Όια ηα παξαπάλσ, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαη
θαζηέξσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ σο βαζηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
B.1. ΣΟΥΟΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ
Σα Σκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχνπκε είλαη ηα εμήο:
 Σελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο επέθηαζεο ηεο παξακνλήο ηνπξηζηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ Βεξγίλα αηνκηθά είηε νξγαλσκέλα
 Πξνζέιθπζε καζεηηθψλ εθδξνκψλ.
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο
o ηα Βήκαηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ
o Δβξατθή πλαγσγή
o Βπδαληηλέο εθθιεζίεο
o Ηεξέο Μνλέο
o Βπδαληηλφ Μνπζείν
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο
 Πξνζέιθπζε θαη δηεμαγσγή ζπλεδξηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εθδειψζεσλ
 Αμηνπνίεζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ θαη ρηνλνδξνκίαο
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηνπο γχξσ Ννκνχο
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηελ Νφηηα θαη ηελ λεζησηηθή Διιάδα
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 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα
 Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ ή Μεηψπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο
(Thessaloniki-Macedonian front) ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ-ηηνπξηζκφο ηηζηνξηθήο κλήκεο)
B.2 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΣΟΗΚΧΝ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ
ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Γίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
Βέξνηαο κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ζπλεξγαζία κε ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη ελεξγνχο πνιίηεο γηα ηελ δηνξγάλσζε μελαγήζεσλ θαη πεξηεγήζεσλ
απεπζπλφκελεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνζέιθπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θαηνίθσλ ηεο Βέξνηαο
ζηα social media, δηνξγάλσζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ, θεζηηβάι θιπ., ηξελάθη γηα κηθξνχο θαη
κεγάινπο πξνζθέξνληαο ςπραγσγία θαη γλσξηκία κε ηα θπξηφηεξα κλεκεία ηεο πφιεο θαη
ζπλέδξηα – εκεξίδεο θαη ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα
θαη Γεπηεξνβάζκηα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ηε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο.
Οη παξαπάλσ δξάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.
Γ. ΔΣΉΗΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΉ ΠΡΟΒΟΛΉ & ΑΝΆΠΣΤΞΖ
Σν Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο & Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ην
2021 παξνπζηάδεηαη σο εμήο:
Γεκηνπξγία εληχπσλ-ραξηψλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, πνπ ζα αθνξνχλ ηα παξαθάησ:
o Θξεζθεπηηθά Μλεκεία (Οζσκαληθά κλεκεία, Δβξατθή πλαγσγή, Βπδαληηλά κλεκεία,
Βήκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ
o Αξραηνινγηθά κλεκεία
o Σα ζέιγεηξα ηνπ θάκπνπ ηεο Βέξνηαο
o Σν Μαθεδνληθφ Μέησπν ζηε Βέξνηα
o Σνπο νηθηζκνχο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηνπ θάκπνπ θαη ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Βέξνηαο
o Σν Μελνχ Βέξνηαο
o Σα ζέιγεηξα ηνπ θάκπνπ ηεο Βέξνηαο (αλζηζκέλεο ξνδαθηληέο)
ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή αιιά θαη άιιεο μέλεο γιψζζεο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα 2021
Γεκηνπξγία ππνδνκψλ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
Ζ δεκηνπξγία θαη αλάδεημε δηθηχσλ κνλνπαηηψλ πεδνπνξίαο θαη πνδειαζίαο, ε
ζεκαηνδφηεζε, ε ελεκέξσζε, ν θαζαξηζκφο ηνπο θαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπο (GIS). Δπηηφπηα
εξεπλά θαη θαηαγξαθή δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο (πςνκεηξηθέο
δηαθνξέο, βαζκφο δπζθνιίαο, απνζηάζεηο, θσηνγξαθίεο θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο)
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2021
Γεκηνπξγία εληχπσλ-ραξηψλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, πνπ ζα αθνξνχλ πεδνπνξηθέο,
πνδειαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
Θα πεξηιακβάλεη ραξηνγξαθεκέλα δίθηπα κνλνπαηηψλ κε πεξηγξαθέο θαη θσηνγξαθίεο
ηεο πεξηνρήο θαη ησλ κλεκείσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 7.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: πξψην εμάκελν ηνπ 2021
Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ
 πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζειίδαο facebook “Discover Veria” κε παξάιιειε
αλαβάζκηζε, εκπινπηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
 πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ instagram θαη twitter “Discover Veria” κε παξάιιειε
αλαβάζκηζε, εκπινπηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
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 Αλάζεζε ζε ηδηψηε ηεο πξνψζεζεο, ηφζν ηεο λέαο ηζηνζειίδαο καο-ηνπξηζηηθνχ portal,
φζν θαη ηεο αλσηέξσ ζειίδαο καο ζην facebook (search engine optimization, google ads, paid
advs, θηι). Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνρεπφκελεο θαηαρσξήζεηο θαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ
ζηφρεπζε ζε ειηθηαθά, γεσγξαθηθά θαη θξηηήξηα ελδηαθέξνληνο.
 πλερήο αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο ηζηνζειίδαο καο κε λέν πιηθφ, λέεο
θσηνγξαθίεο, λέα θείκελα θαη λέα ζέκαηα. Ζ ηζηνζειίδα απνηειεί έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ
βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε. Ζ βνήζεηα θαη ε ζπκκεηνρή είλαη εππξφζδεθηε.
 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ Banners ζε δηάθνξεο γιψζζεο γηα ηελ
πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ζε δηάθνξα ηνπξηζηηθά Portals θαη ε ακνηβή ησλ ηζηνζειίδσλ (portals) γηα
ηελ θηινμελία ησλ δηαθεκηζηηθψλ καο banners.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 1.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα 2021 θαη φπνηε απηφ
θξηζεί αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηεο επηζθεςεκφηεηαο ησλ κεκνλσκέλσλ εθαξκνγψλ ή
ηεο ηζηνζειίδαο
Γεκηνπξγία Βίληεν ή /θαη πξνβνιή ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο
Γεκηνπξγία βίληεν πξνβνιήο ησλ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
θαη/ή πξνβνιή ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο.
Γιψζζεο : Διιεληθά/ Αγγιηθά.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 7.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα 2021
πκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο, δηα δψζεο ή δηαδηθηπαθέο
Ζ εμσζηξέθεηα απνηειεί ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα γηα καθξνπξφζεζκε ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κέζσ ηεο
Πεξηθέξεηαο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο / Π.Δ. Ζκαζίαο θαη κέζσ ηνπ Δ.Ο.Σ (ε ζπκκεηνρή καο αθνξά
ηελ δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ηηο ζπλαληήζεηο κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο θαη
ηελ θπζηθή παξνπζία κε εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε Γηεζλείο
Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο έρεη δχν ζηφρνπο, ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη ηελ πξνζσπηθή επαθή ησλ εθπξνζψπσλ κε ην θνηλφ πνπ επηζθέπηεηαη
ηελ έθζεζε θαη ηελ αλάπηπμε επαθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο αληηπξνζσπίαο καο θαη ησλ
επαγγεικαηηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο
Δθζέζεηο:
 EMITT 2021, Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία, Φεβξνπάξηνο 9-12, http://emittistanbul.com
 IMTM 2021, Σει Αβηβ, Ηζξαήι, Φεβξνπάξηνο 11-12, http://www.imtm-telaviv.com/
 Belgrade Tourism Fair 2021, Βειηγξάδη, εξβία, Φεβξνπάξηνο 20-23,
http://beogradskisajamturizma.rs/
 ITB Berlin 2021, Βεξνιίλν, Γεξκαλία, Μάξηηνο 9-12, https://www.itb-berlin.de
 WTM London , Λνλδίλν. Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ννέκβξηνο 9-11 http://london.wtm.com/ .
 Philoxenia 2020 Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2021
http://philoxenia.helexpo.gr/
Λφγσ ηεο παλδεκίαο Covid 19 νη παξαπάλσ εθζέζεηο αιιά θαη νη εκεξνκελίεο δελ είλαη
δεζκεπηηθέο κηαο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο αιιάδεη ζχκθσλα κε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα. Δλψ
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε δηεμαγσγή ησλ εθζέζεσλ απηψλ αλακέλεηαη λα γίλεη δηαδηθηπαθά.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πηζαλήο καηαίσζεο πνιιψλ θαζηεξσκέλσλ εθζέζεσλ, αλακέλεηαη ε
δηνξγάλσζε λέσλ, θαηλνχξγησλ εθζέζεσλ, δηαδηθηπαθά, πνπ δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζήκεξα ε
δηεμαγσγή ηνπο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 12.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα
ησληνπξηζηηθψλ εθζέζεσλ αιιά θαη ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ.
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Δμνπιηζκφο θαη δηαθφζκεζε εθζεζηαθψλ πεξηπηέξσλ/Πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή
δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ on line εθζέζεσλ
Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζηηο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ε θαηαζθεπή επίπισλ,
Banners, αλαιφγησλ θαη γεληθά δηάθνξσλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνσζεηηθψλ θαηαζθεπψλ είλαη
απαξαίηεηε.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ
ηνπξηζηηθψλ εθζέζεσλ αιιά θαη ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ.
Δπηιεθηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα & ειεθηξνληθά κέζα
Μηα απνδνηηθή δξάζε πξνβνιήο ηνπ Σνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο, είλαη νη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο έληππεο θαηαρσξήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλνπο
ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη πεξηνδηθά. Ζ ζπλερήο θαη ζσζηή παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζηηο
πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ πεξηερφκελνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παγίσζε ηνπ Γήκνπ
σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε θαηαρψξεζε ζε αεξνπνξηθά
πεξηνδηθά (inflight magazines) κηαο θαη έρεη απνδεηρηεί δηεζλψο ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 8.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, ζχκθσλα
κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο απφ εθδνηηθνχο νίθνπο θαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ηηο εηδηθέο
εθδφζεηο, ηα εηδηθά αθηεξψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αμηνινγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
«ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΒΔΡΟΗΑ»
Δληφο ηνπ έηνπο 2021 αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε δεκνπξάηεζεο θαη ε έλαξμε πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ
ΠΟΛΖ ΣΖ ΒΔΡΟΗΑ»», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΑΞ02 «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο
ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ
δξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ κε ζχγρξνλα, θαηλνηφκα
ςεθηαθά κέζα:
1. Γξάζε 1 : Μειέηε πξνεηνηκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνβνιήο
ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη δξάζεηο γηα ηελ
κειινληηθή ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ αλάδνρν έλα
νινθιεξσκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην Μάξθεηηλγθ, κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
ηάζεηο θαη απαηηήζεηο. Μέζα απφ ηελ θακπάληα θαη ηηο δξάζεηο ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ,
επηδηψθεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη γλσζηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηηο
ηέζζεξηο (4) επνρέο ηνπ έηνπο.
Ζ ππεξεζία ζα πεξηιακβάλεη ηε θάζε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε
δηακφξθσζε ηνπ ρεδίνπ, κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ Πιαηζίνπ Δθαξκνγήο, πνπ ζα θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο –
Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πξνβνιήο ηεο πφιεο.
Σν ηξαηεγηθφ ρέδην Μάξθεηηλγθ θαη Branding ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ παθέηα
εξγαζίαο:
1.1. Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο
αλαθνξηθά κε ην «Μάξθεηηλγθ θαη Branding Πφιεσλ», αλά ηνκέα (Αζηηθφ πεξηβάιινλ, Φπζηθφ
πεξηβάιινλ, Δπηρεηξεκαηηθφ θιίκα, Πνιηηηζκφο – Δθπαίδεπζε, Σνπξηζκφο, Αζιεηηζκφο,
Φπραγσγία, Γαζηξνλνκία) θαη αλάιπζε SWOT.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 2.480€
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1.2. ρεδηαζκφο, δηνξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε
δηακφξθσζε ζηφρσλ θαη θνηλνχ νξάκαηνο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ: δηνξγάλσζε
ζπκκεηνρηθψλ εξγαζηεξίσλ αλνηθηψλ ζηνπο πνιίηεο, έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ
(Κάηνηθνη, Δπηζθέπηεο, Δπηρεηξεκαηίεο), ηφζν απφ-πφξηα-ζε-πφξηα (door-to-door) φζν θαη κε
ρξήζε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, δηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ δηακφξθσζεο θνηλνχ νξάκαηνο κε
ηνπηθνχο θνξείο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 6.200€
1.3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθή ζρεδίνπ πξνβνιήο «ηαπηφηεηαο» ηεο πφιεο, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
o Δπηζπκεηή εηθφλα ηεο πφιεο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. «Πξάζηλε Πφιε»
«Πνιππνιηηηζκηθή Πφιε», Γαζηξνλνκία θ.ά.)
o Αγνξέο – Οκάδεο ζηφρνη (έξεπλα αγνξψλ- δηακφξθσζε εηδηθψλ παθέησλ πξνψζεζεο)
o ηξαηεγηθή Γηαρείξηζε ηεο Δηθφλαο ηνπ ηειηθνχ „παξερφκελνπ αγαζνχ‟
o Φεθηαθή ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο πφιεο
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 8.680€
1.4. Πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πξνψζεζεο θαη κέζα πξνβνιήο: ζα
γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο
(π.ρ. έληππν πιηθφ, επηρεηξεκαηηθνί, ηνπξηζηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί νδεγνί, ράξηεο, παθέηα
πξνζθνξψλ)
θαη πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε εξγαιείσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο (κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνζειίδα, θ.ά.).
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 2.480€
1.5 Οδεγφο Δθαξκνγήο πξνβνιήο «ηαπηφηεηαο» ηεο πφιεο: Γξαθηζηηθά πξφηππα θαη
νδεγίεο εθαξκνγήο γηα ρξήζε θεηκέλσλ, ζρεδηαζκφ θπιιαδίσλ, δηακφξθσζε ηζηνζειίδσλ,
εκπεηξία UI/UX, social media απφ επηρεηξήζεηο, άιινπο θνξείο ηεο πφιεο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 3.720€
2. Γξάζε 2 : Παξαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπγγξαθή λέσλ θεηκέλσλ ηαμηδησηηθψλ
εκπεηξηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, ε θσηνγξάθηζε γηα ηελ παξαγσγή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ε
παξαγσγή βίληεν (promo videos). Σν πεξηερφκελν ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνψζεζε
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
2.1. Σαμηδησηηθέο εκπεηξίεο πξννξηζκνχ
Ο αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη 20 λέεο ηζηνξίεο ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηελ ηερληθή ηεο
δεκηνπξγηθή αθήγεζεο εκπεηξίαο (creative story telling), νη νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ ην
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ πξννξηζκνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ζρέδην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Κάζε ηζηνξία απνηειείηαη απφ 300 ιέμεηο θαη‟ ειάρηζηνλ θαη
αλαπηχζζεηαη ζε ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά θαη ξσζηθά, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο SEO & ςεθηαθήο
εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (UX).
Πεξηιακβάλνπλ ηίηιν, ππφηηηιν, εηζαγσγηθφ θείκελν έσο ~50 ιέμεηο (lead in), βαζηθφ
θείκελν εκπεηξίαο θαη πξφηαζε πξνηξνπήο (call to action). Κάζε θείκελν εκπεηξίαο φπσο
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζπλνδεχεηαη απφ 1 θαη‟ ειάρηζηνλ θσηνγξαθία ηνπ πξννξηζκνχ, πνπ
ηαπηίδεηαη κε ηελ ηαμηδησηηθή ηζηνξία (θείκελν) θη αλαδεηθλχεη ηνλ πξννξηζκφ.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 4.340€
2.2. Φσηνγξάθηζε γηα εκπινπηηζκφ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
Ο αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη θσηνγξάθηζε κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ 300
θσηνγξαθηψλ, κε ζέκαηα αληίζηνηρα ησλ ζεκάησλ ηεο βηληενζθφπεζεο, πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ην
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ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ζα θαηαγξάθνπλ ηε κνλαδηθφηεηα θαη
απζεληηθφηεηα ηνπ ηφπνπ κέζα απφ ηελ πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ.
Σν θσηνγξαθηθφ απηφ πιηθφ κε ζχγρξνλεο, θαιαίζζεηεο, πςειήο αλάιπζεο θαη άξηζηεο
επθξίλεηαο θσηνγξαθίεο (7320 X 5484), πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί ηελ αλάινγε επεμεξγαζία φπνπ
απηή απαηηείηαη, κε πιάλα απφ φιεο ηηο επνρέο θαη ψξεο ηεο εκέξαο, ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε χιε
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζηα ηνπξηζηηθά έληππα, ηα social media, ην ηνπξηζηηθφ portal θαη
ςεθηαθή εθαξκνγή πεξηήγεζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζα ππάξρνπλ παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο 360
κνηξψλ (αλάιπζεο κεγαιχηεξεο ησλ 12Mpx):
o Δπίγεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
o Δπίγεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ (φπνπ απαηηείηαη)
o Δλαέξηεο (αεξνθσηνγξάθηζε κέζσ drone)
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.540€
2.3. Promo Videos
Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο είλαη ε παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ βίληεν ην
νπνίν ζα πξνβάιιεη ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα θαη ην ζχγρξνλν
πξφζσπν ηεο Βέξνηαο, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πφιεο φρη κφλν σο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ αιιά θαη κηα πεξηνρή πνπ αμίδεη λα επελδχζεηο. Σα βίληεν ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα
ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά θαη ξσζηθά.
Σν βαζηθφ παξαδνηέν αθνξά έλα νινθιεξσκέλν θαη επεμεξγαζκέλν βίληεν δηάξθεηαο έσο
8 ιεπηά. Δπηπιένλ ιήςεηο ζα πεξηιακβάλνπλ θηλεκαηνγξαθηθφ ζπνη δηαξθείαο έσο 30
δεπηεξνιέπησλ θαζψο θαη έλα κεγαιχηεξν 2 ιεπηψλ ηα νπνία ζα πξννξίδνληαη γηα ηειενπηηθέο
δηαθεκίζεηο, δηαδηθηπαθέο πξνβνιέο, θνηλσληθά δίθηπα θηι.
πλνπηηθά, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, κε βάζε ηελ θεληξηθή δεκηνπξγηθή ηδέα ηεο θακπάληαο
φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ ην παξαδνηέν 1, θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηα παξαθάησ video:
o Promo video δηάξθεηαο 5 -8 ιεπηά
o Promo video δηάξθεηαο έσο 2 ιεπηά
o Video spot δηάξθεηαο 20-30 δεπηεξφιεπηα
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 13.020€
3. Γξάζε 3: Φεθηαθή πιαηθφξκα ηνπξηζηηθήο ελεκέξσζεο
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εηδηθήο πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο,
δηαιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ νπνία ζα ελζσκαησζεί ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ
Γξάζε 1 (City Branding) θαη απφ ηε Γξάζε 2 (Οπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν). Ζ πιαηθφξκα ζα
ζρεδηαζηεί κε θέληξν ηνλ ρξήζηε (user-based design), ζα δίλεη πνιιαπιέο επηινγέο επηζθφπεζεο
αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ/ηεο θαη ζα ζπλδέεη κε εχρξεζην ηξφπν ην γξαπηφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ κε ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ςεθηαθή πεξηήγεζε, κε δπλαηφηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο
πξνβνιήο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο, αλάγθεο θαη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
επηζθέπηε/επηζθέπηξηαο. ηελ ίδηα πιαηθφξκα ζα πξνζθέξεηαη ε εθαξκνγή γηα θηλεηά θαη
θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη αθνξά ηελ ηξηζδηάζηαηε ςεθηαθή πεξηήγεζε ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο
κε έκθαζε ζην ιαηξεπηηθφ ηνπξηζκφ (βι. παξαθάησ, Γξάζε 4)
Δπίζεο, γηα ιφγνπο ζπλέρεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηθαηξνπνίεζε, αλαβάζκηζε θαη
ππνζηήξημε ηεο ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο www.discoververia.gr θαη
www.discoververia.com, κε ηελ απαξαίηεηε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ λέα ςεθηαθή πιαηθφξκα. Γηα
ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία αιιά θαη θηιηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, νη
παξαθάησ δξάζεηο είλαη αλαγθαίεο:
o Update ζηε ζχγρξνλε έθδνζε ηνπ wordpress
o Δλζσκάησζε εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνβνιή εθδειψζεσλ ζε εκεξνιφγην
o Αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ SEO (search engine optimization)
o Καηαρψξεζε ζε δηαδξαζηηθφ ράξηε - θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη αλαδήηεζε κε πνιηηηζηηθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε
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πιήξε παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ (θσηνγξαθίεο, θείκελα, ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, GPS coordinates)
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 8.680€
4. Γξάζε 4: Φεθηαθή ζήκαλζε θαη εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο, κε
έκθαζε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ
Με βάζε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πξνβνιήο ηεο πφιεο θαη ην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο
Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο, ζα αλαπηπρζνχλ ζεκαηηθέο, ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο (ηνπιάρηζηνλ επηά
[7]) γηα ηελ πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο.
Αξρηθά, κέζσ ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα δεκηνπξγεζεί ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (θείκελα,
πεξηγξαθέο θιπ) ησλ ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ ςεθηαθή
εθαξκνγή.
Κάζε ζεκαηηθή δηαδξνκή ζα έρεη ην δηθφ ηεο αλαγλσξηζηηθφ ζήκα (ρξψκα, logo), ην νπνίν
ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζήκαλζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Ζ ζήκαλζε ζα
πεξηιακβάλεη πηλαθίδα κε ηνλ ηίηιν, θσηνγξαθία θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ε νπνία ζα
πεξηέρεη, γξαθηθφ ζηνηρείν QR CODE θαη beacon (Bluetooth) γηα πξνβνιή πεξαηηέξσ
πιεξνθνξηψλ θαη πιηθνχ ηεθκεξίσζεο ζε ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη tablet ησλ
επηζθεπηψλ. πλνιηθά πξνβιέπεηαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο κε QR
CODE θαη beacon γηα 20-25 ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο
πνπ είλαη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε
Βεξνίαο, Νανχζεο θαη Κακπαλίαο.
Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ QR Code θαη beacons, ν επηζθέπηεο ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα «επηθνηλσλήζεη» δηαδξαζηηθά κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο κέζσ ηνπ smartphone ή
ηνπ tablet θαη λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σν πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζην νπνίν ζα
θαηεπζχλεη ην QR CODE θαη ην beacon ζα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.discoververia.gr.
Σν ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν
κέζσ εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη θαηαγεγξακκέλν ζην google maps.
Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη:
o λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο πξφζβαζεο ζε θάζε ζεκείν φπσο ζχληνκε πεξηγξαθή,
δηεχζπλζε, σξάξην ιεηηνπξγίαο, κέζα πξφζβαζεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο, θφζηνο εηζφδνπ (αλ
ππάξρεη), θ.ιπ
o λα ζπλδέεηαη θαη λα αμηνπνηεί ηνλ δηαδξαζηηθφ ράξηε – θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη
ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο www.discoververia.gr, εκπινπηίδνληαο κε ην πεξηερφκελν
απηφ ηηο δηαδξνκέο
o λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε βάζε ην ζεκείν
εληνπηζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή κε βάζε ην ζεκείν επηινγήο ηνπ
ρξήζηε ζηνλ ράξηε
o λα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζε γηα ηνλ ελδεηθηηθφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα κεηάβαζε θαη
πεξηήγεζε ζε θάπνηνλ επηιερζέλ ζεκείν ελδηαθέξνληνο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξφζβαζεο
(πεδή, πνδήιαην, ΗΥ)
o λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζηηο δηαδξνκέο θαη ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο κε ερεηηθέο θαη γξαθηθέο ελδείμεηο
o λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θσδηθψλ QR CODE θαη ιήςεο
ζήκαηνο/εηδνπνηήζεσλ απφ ηα beacons
o λα έρεη δπλαηφηεηα ερεηηθήο αθήγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ
o λα είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ ζην google play store θαη ζην app store ηεο apple
o λα έρεη σο γιψζζεο ηα ειιεληθά, αγγιηθά θαη ξσζηθά, κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη
λέσλ γισζζψλ ζην κέιινλ
o λα παξέρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε κεζφδσλ/ζπζηεκάησλ
ζηα νπνία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεχζεη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 29.760€
πλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 89.900€
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Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Πξνψζεζε πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γ.
Βέξνηαο
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Αληηδεκαξρίαο Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο είλαη
ε πξνψζεζε ησλ πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ
εθδειψζεσλ. ηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο ιακβάλνπλ θάζε ρξφλν αμηφινγεο εθδειψζεηο πνπ
ελδείθλπληαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ φιε ηε ρψξα ή
ην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζ‟ απηέο. Ζ θαιχηεξε ζπλεξγαζία
θαη επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηηο εθδειψζεηο απηέο απνηειεί πξνυπφζεζε
κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο. Ζ πξνψζεζε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ social media αιιά
θαη ησλ επαθψλ κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ έρνπκε ζπλεξγαζία. Ζ έγθπξε θαη έγθαηξε
ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο καο είλαη αλαγθαία. Πην αλαιπηηθά:
1. Σελ ελζσκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα θαη ζηελ
εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ εκεξνινγίνπ φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο
εθδειψζεηο.
2. Μέζσ ησλ social media.
3. Σελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη νξγαληζκψλ.
4. Σελ ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηνπξηζηηθψλ portals.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Πξνβνιή κέζσ δεκνζίσλ ζρέζεσλ & επαθψλ
Ζ θηινμελία Σνπξηζηηθψλ Φνξέσλ θαη Δηδηθψλ Γεκνζηνγξάθσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην
Δμσηεξηθφ (ζίηηζε, μελαγήζεηο, κεηαθηλήζεηο, δηαλπθηεξεχζεηο), είλαη κηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ θαηά ην 2020 φπσο αθξηβψο έγηλε κε επηηπρία θαη ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ζ
αλάπηπμε ζεκαληηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη νξγαληζκνχο, μελαγνχο,
επηιεγκέλνπο travel bloggers θαη ηνπξηζηηθνχο δεκνζηνγξάθνπο είλαη κία ηδηαηηέξσο ρξήζηκε θαη
απνδνηηθή ελέξγεηα πξνβνιήο, θαζψο νη παξαπάλσ νκάδεο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα απφ ηε ρψξα ηνπο. Ηδηαίηεξε δε έκθαζε ζα δνζεί ζε θηινμελία ηέηνησλ
αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο θαη πφιεηο πνπ απνηεινχλ αγνξέο ζηφρνπο, ζηνπο νπνίνπο ε
πξνβνιή ησλ αμηνζέαησλ ηνπ ηφπνπ καο είλαη απνιχησο αλαγθαία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη
επηηφπηα δνθηκή θαη γλσξηκία κε ην πξντφλ, γηα ην νπνίν είηε ζα αξζξνγξαθήζνπλ είηε ζα ην
πνπιήζνπλ.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 8.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, φπσο
απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπκε κε ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο.
Αλακλεζηηθά – Γηαθεκηζηηθά Γψξα
Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη πξνκήζεηα αλακλεζηηθψλ δψξσλ πνπ ζα κνηξάδνληαη ζηηο
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ή ζα πξνζθέξνληαη ζε θαηάιιεια επηιεγκέλα πξφζσπα, πνπ κπνξνχλ λα
εληζρχζνπλ ηελ δηαδηθαζία πξνβνιήο ηεο Βέξνηαο, θαηά ηηο επαθέο καο κε πξάθηνξεο θαη
δεκνζηνγξάθνπο, κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Βέξνηα ζηα πιαίζηα ηαμηδηψλ
γλσξηκίαο (fam trips). Δλδεηθηηθά, USB flash „θνξησκέλν‟ κε πξνσζεηηθφ πιηθφ αιιά θαη κε ηελ
ηζηνζειίδα καο εθηππσκέλε ζην ζψκα ηνπ Usb, ζηπιφ ή κνιχβηα.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 3.000 €
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2021
Γηαλνκή έληππνπ πιηθνχ ζην Γήκν Βέξνηαο θαη ζε γεηηνληθνχο Γήκνπο
Σαθηηθή δηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ εληχπνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γχξσ πφιεσλ.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Λεηηνπξγία εκείσλ Δλεκέξσζεο info-kiosk ζηε Βέξνηα θαη ζηε Βεξγίλα
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Δθφζνλ εγθξηζνχλ νη πξνζιήςεηο κέζσ πξνγξακκάησλ ή πξνθχςνπλ θνηηεηέο
αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε, κέξηκλα καο ζα είλαη
ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία αληίζηνηρνπ ζηε Βεξγίλα, ηφζν θαηά ην
έηνο 2019 φζν θαη θαηά ηα επφκελα έηε, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ησλ
επηζθεπηψλ – ηνπξηζηψλ ηνπ δήκνπ, ζρεηηθά κε δηακνλή, δηαζθέδαζε, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηα ζεκεία ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Καιιηέξγεηα ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο
Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ηα εμήο:
1. πλεξγαζία κε ηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε γηα θαηάξηηζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ-εθδειψζεσλ
ζε παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ζέκαηα δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο,
δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, γεσγξαθίαο, πνιηηηζκψλ, πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ.
2. πλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο γηα ηε
δηεμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ.
3. Γηεμαγσγή εκεξίδσλ θαη εηζαγσγηθψλ ζεκηλαξίσλ-καζεκάησλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ,
νηθνλνκηθήο ηνπ ηνπξηζκνχ, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, επηπηψζεσλ ηνπξηζκνχ, πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ, θηι ζε ελήιηθεο θαη εηδηθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. πλδηνξγάλσζε Ζκεξίδαο-σλ κε
ην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο.
4. Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΚ Βέξνηαο, ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ αιιά θαη ησλ
ππνινίπσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο Βέξνηαο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή, κε ηε δηεμαγσγή θαη ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ.
5. Ζ ζπλδηνξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο θαη επαγγεικαηίεο εκεξήζησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζεκαηηθψλ επηζθέςεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηνλ πινχζην
πνιηηηζηηθφ ζεζαπξφ ηεο Βέξνηαο.
6. Γηνξγάλσζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ, θεζηηβάι θιπ.
7. Σξελάθη γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο πνπ ζα θηλείηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο πξνζθέξνληαο
ςπραγσγία θαη γλσξηκία κε ηα θπξηφηεξα κλεκεία ηεο πφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
Υξηζηνπγελληάηηθσλ ενξηψλ.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 6.000€
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
πλέξγηεο Πξννξηζκψλ-Ζκαζία, ε Γε ηνπ Αιεμάλδξνπ
Έρεη πξνρσξήζεη ε ηδέα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Βέξνηαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπο κέζσ νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ ζε πφιεηο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζκαζίαο, ηνπ Γήκνπο Αιεμάλδξεηαο θαη Νάνπζαο, ην
Δπηκειεηήξην Ζκαζίαο θαη ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Ζκαζίαο. Δθεί, θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ζα
παξνπζηάζνπλ ζην θνηλφ, ζε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη δεκνζηνγξάθνπο ηελ Ζκαζία σο ηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ αιιά θαη ηα ηνπηθά ηεο πξντφληα. Σν θνηλφ ηεο επηιεγείζαο πφιεο ζα έρεη ηελ επθαηξία
λα γλσξίζεη ηελ Ζκαζία θαη ηε Βέξνηα ηφζν κέζα απφ ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ηελ επίζεκε
παξνπζίαζε ηεο φζν θαη λα γεπηεί ηηο ζπληαγέο απφ πξντφληα ηεο γεο ηνπ Αιεμάλδξνπ ελψ νη
επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεμάγνπλ Β2Β ζπλαληήζεηο κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 15.000€
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Γεκηνπξγία Σνπξηζηηθήο Γηαδξνκήο - Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο «Υν Σζη Μηλρ»
ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Έδεζζαο, έρνπλ γίλεη νη πξψηεο ζπδεηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπξηζηηθήο δηαδξνκήο-παθέηνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ Αζηαηηθή αγνξά. Ο Υν Σζη Μηλρ,
ηζηνξηθφ πξφζσπν ηνπ Βηεηλάκ αιιά θαη φιεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο έδεζε ζηελ πεξηνρή
καο σο ζηξαηηψηεο ηνπ Γαιιηθνχ ζηξαηνχ θαηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Γίλνληαη νη
θαηάιιειεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο
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ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ-δηαδξνκήο κε ελδεηθηηθφ ηίηιν «ηα βήκαηα ηνπ Υν Σζη Μηλρ» ζε
ζπλεξγαζία κε ηε πξεζβεία ηνπ Βηεηλάκ, ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αιιά θαη
άιισλ πφιεσλ φπνπ πέξαζε ν Αζηάηεο Ζγέηεο. Οη Γξάζεηο πεξηιακβάλνπλ:
 ηελ έθδνζε θαη εθηχπσζε ηνπξηζηηθνχ εληχπνπ θαη
 ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ θαη ππνδνκψλ ελεκέξσζεο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Βέξνηαο
(interpretation).
 Σε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.000€
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Γαζηξνλνκία-Γεκηνπξγία γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο-Σνπηθφ Μελνχ Βέξνηαο
Αθνχ θαηαγξάςακε θαη νινθιεξψζακε ηε δεκηνπξγία Σνπηθνχ Μελνχ Βέξνηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γεπζηγλσζίαο - Γαζηξνλνκίαο θαη ηνπξηζκνχ Ννκνχ Ζκαζίαο
"ν Κάξαλνο" θαη ησλ εθ ηνπ ζπιιφγνπ, ην επφκελν βήκα ζα είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ κελνχ
απηνχ ζηα εζηηαηφξηα ηεο Βέξνηαο, ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ε δεκηνπξγία cluster θαη δηαζχλδεζε ηνπ
κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπ Μελνχ απηνχ, ζα
αθνινπζήζεη ε πξνψζεζε ηνπ κέζσ ησλ παξαπάλσ θαλαιηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη ινηπφλ
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Σν Σνπηθφ Μελνχ Βέξνηαο πξνβάιεη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκηθή
παξάδνζε κέζσ ησλ παηξνπαξάδνησλ ζπληαγψλ ρξεζηκνπνηψληαο πξψηεο χιεο παξαζθεπήο ηεο
Βεξγηψηηθεο γεο. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ, νη παξαθάησ δξάζεηο
είλαη απαξαίηεηεο:
 Γεκηνπξγία θαη εθηχπσζε εληχπνπ θαη ινηπνχ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ
 Γηεμαγσγή εθδειψζεσλ
 Πξνψζεζε ηνπ έξγνπ
 Γεκηνπξγία βίληεν πξνβνιήο ηνπ γαζηξνλνκηθνχ πινχηνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη
αλάδεημεο ηνπ «Σνπηθνχ Μελνχ Βέξνηαο» Γιψζζεο : Διιεληθά/ Αγγιηθά.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 10.000€
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Ο ζεζκφο ηνπ Πξεζβεπηή
Σα αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο θαη ζηελ Ζκαζία
γεληθφηεξα, απνηεινχλ πχιεο εηζφδνπ είηε Διιήλσλ είηε αιινδαπψλ επηζθεπηψλ. Απηφ, απνηειεί
κηαο πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο σο
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ζ δηαθήκηζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα παξακέλεη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε. Δδψ,
ζα κπνξνχζακε λα εκπινπηίζνπκε ηελ εκπεηξία ηνπο απηή θάλνληαο ηνπο έλα δψξν. Μηα κηθξή
ζαθνχια κε ηνπηθά, ζπζθεπαζκέλα παξαδνζηαθά πξντφληα, ηαπηφζεκα ηεο πεξηνρήο καο,
επηζπλάπηνληαο ην θπιιάδην ηεο πφιεο καο. Έηζη, ηνπο δείρλνπκε ην ζεβαζκφ καο, ηε θηινμελία
καο, ηνπο γλσξίδνπκε ηα ηνπηθά πξντφληα καο (άκεζε πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ) θαη ηνπο
δίλνπκε έλα αλακλεζηηθφ γηα ην ξάθη ηνπο. Σν παξαπάλσ „παθέην‟ ζα ζπλνδεχεη φιεο ηηο
απνζηνιέο ηνπ Γήκνπ, θνξέσλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ εθηφο Βέξνηαο, ζην
εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. Πξεζβεπηέο ηεο πφιεο καο είλαη θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ νη Βεξνηψηεο
πνπ θαηνηθνχλ εθηφο Βέξνηαο. Δπηπιένλ, θάηνηθνη-πνιίηεο ηεο Βέξνηαο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ
ηελ Βέξνηα αιιά δνπλ εδψ κπνξνχλ θαη απηνί λα πξνβάινπλ ηελ πφιε καο ζηνπο ηφπνπο
θαηαγσγήο ηνπο. Ο παξαπάλσ ζεζκφο, απαηηεί ελεξγνπνίεζε πνιιψλ θνξέσλ θαη
πξνζσπηθνηήησλ θαη ζπλεξγαζίεο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
Ζ Γεκηνπξγία Φνξέα Γηνίθεζεο Πξννξηζκνχ
Με ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ζπλέξγηαο ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε κειινληηθή δεκηνπξγία ελφο
νξγαληζκνχ-θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ (DMO-Destination Management
Organization). Με ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ν
νξγαληζκφο απηφο ζα έξζεη λα πξνζθέξεη πνηφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία θαη λα ηθαλνπνηήζεη
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ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επηζθέπηε, λα ζπκβάιιεη ζηε καθξνπξφζεζκε επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο, λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηνπ
πξννξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ. Με ιίγα ιφγηα είλαη ε ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε
φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη επηθεληξψλεηαη ζην
κάξθεηηλγθ, ζηελ επηηφπηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηελ δηαζθάιηζε ελφο βηψζηκνπ νηθνλνκηθνχ,
πνιηηηζκηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δξάζεο: θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2021
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 3 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αθξηβέο απόζπαζκα
Βέξνηα 8-2-2021
Ο Γήκαξρνο
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